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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni í BS námi við Viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi minn var Harpa Dís Jónsdóttir og vil ég þakka henni fyrir alla þá 

hjálp, góðar ráðleggingar og stuðning sem hún veitti mér við gerð þessa verkefnis. Næst 

vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir að standa við bakið á mér og styðja mig í 

gegnum námið. Seinast vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir að veita mér góðar 

móttökur og tíma sinn varðandi rannsókn verkefnisins. 
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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða stefnumótun þriggja félagasamtaka á Íslandi 

og bera saman við kenningar um stefnumótun í fyrirtækjum og félagasamtökum með 

eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem notast var við hálfopin viðtöl. Félagasamtökin þrjú 

voru Kraftur, Bandalag íslenskra skáta og Rauði krossinn á Íslandi. Viðmælendur voru 

Ragnheiður Davíðsdóttir, framkvæmdastjóri Krafts, Sigríður Ágústsdóttir skrifstofustjóri 

skátanna, Hermann Sigurðsson framkvæmdastjóri skátanna og Kristján Sturluson 

fyrrverandi framkvæmdastjóri Rauða krossins á Íslandi.  

Í fræðilega hluta ritgerðarinnar eru skoðaðar helstu skilgreiningar stefnu og 

stefnumótunar og helstu kenningar um stefnumótun í fyrirtækjum annars vegar og 

félagasamtökum hins vegar dregnar fram. Finna má sameiginleg ferli sem eru til staðar í 

báðum kenningum. Þau ferli eru tilgangur, framtíðarsýn og innri og ytri greining. Það 

sem greinir á milli þessara kenninga eru þau áhrif sem móta stefnuna. Í fyrirtækjum er 

oftast leitað eftir að finna samkeppnisforskot sem stefnan byggir á. Í félagasamtökum eru 

það stefnumiðuðu vandamálin sem samtökin vilja leysa sem hafa meiri áhrif á mótun 

stefnu. Auk þess byggir innleiðingarferli fyrirtækja á að mótuð stefna sé raunsæ gagnvart 

umhverfinu og stjórnun menningar og umbunar til að innleiðing takist vel. 

Innleiðingarferli félagasamtaka einblínir meira á nákvæma aðgerðaráætlun og öflun 

fjármagns til þess að framkvæma stefnuna. 

Í niðurstöðum kom í ljós að Kraftur sýndi vísbendingar um stefnumótunarferli 

bæði fyrirtækja og félagasamtaka en ekki nóg til þess að fella félagasamtökin undir aðra 

hvora kenninguna. Ferli skátanna og Rauða krossins báru bæði merki um kenningar 

stefnumótunar fyrirtækja en vísbendingar um stefnumótun félagasamtaka voru þó í mun 

meira mæli og féllu bæði félagasamtökin undir kenningar um stefnumótun í 

félagasamtökum. 
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1  Inngangur 

Eins og einn viðmælandi í rannsókninni, Hermann Sigurðsson, komst að orði þá ertu 

týndur án stefnumótunar. Í dag er mikilvægi stefnu viðurkennt og flestar skipulagsheildir 

hafa einhvers konar stefnu í gildi. Í þessari lokaritgerð er stefnumótunarferli hjá þremur 

félagasamtökum á Íslandi rannsökuð og borin saman við stefnumótunarkenningar. Í 

fræðilega hluta ritgerðarninnar eru hugtökin stefna og stefnumótun skilgreind og 

stefnumótunarkenningar fyrirtækja og félagasamtaka skoðaðar. Stefnumótunarferli 

félagasamtakanna sem tóku þátt í rannsókninni eru svo greind til að svara 

rannsóknarspurningunni: „Samræmist stefnumótun þessara þriggja félagasamtaka 

kenningum um stefnumótun í fyrirtækjum eða kenningum um stefnumótun í 

félagasamtökum?“. 

Aðalkenningar í stefnumótun fyrirtækja sem verða skoðaðar eru aðferðarfræði 

Barney og Hesterley. Í þeirra líkani eru fimm skref sem telja: tilgang og markmið, ytri og 

innri greiningu umhverfis, mótun stefnu og innleiðingu. Í stefnumótun félagasamtaka 

verða skoðaðar kenningar Brysons sem telja tíu skref stefnumótunar. Þessi skref 

samanstanda af ákvörðun lykilaðila stefnumótunar, skilgreiningar takmarka og væntinga, 

tilgang og gildi samtaka, greiningu á ytra og innra umhverfi, skilgreiningu á 

stefnumiðuðum vandamálum, mótun stefnu, endurskoðun og ákvörðun um stefnu, 

framtíðarsýn, innleiðingarferli og seinast endurmat stefnumótunarferlisins. 

Þessar tvær kenningar eru líkar að því leyti að báðar notast við tilgang og 

markmið, innri og ytri greiningu og innleiðingarferli. Það sem greinir þó mest á milli 

þessara kenninga er hvaða þáttur hefur mest áhrif á mótun stefnunnar. Í fyrirtækjum er 

staðsetning skipulagsheildarinnar gríðarlega mikilvæg og notast er við þó nokkur 

greiningartól líkt og Pestel, SVÓT, samkeppnislíkan Porters og VRIO greiningu. Þessar 

greiningar eru notaðar til að finna út samkeppnisforskot sem stefna fyrirtækisins byggir á. 

Í kenningum félagasamtaka er einnig notast við umhverfisgreiningu líkt og Pestel og 

SVÓT en ekki til að finna samkeppnisforskot samtakanna. Þar hafa stefnumiðuð 

vandamál mun meiri áhrif á mótun stefnunnar. Það er að segja hvaða vandamál 

félagasamtökin standa frammi fyrir sem þau vilja leysa. Í þeim skilningi er þörf þeirra 

sem nýta sér þjónustu félagasamtakanna mikilvægari í mótun stefnunnar heldur en 

samkeppnisforskot þeirra. Innleiðing stefnu er einnig öðruvísi þegar kemur að 
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kenningum fyrirtækja og félagasamtaka. Innleiðing fyrirtækja leggur áherslu á tvennt. Í 

fyrsta lagi sé stefnan rétt varðandi hvað sé að gerast í ytra umhverfi. Í öðru lagi að 

menning fyrirtækisins sé móttækileg nýrri stefnu og verðlaun starfsmanna sé stjórnað til 

að innleiðing sé árangursrík. Í innleiðingu stefnu í félagasamtökum þarf að taka tillit til 

þess að kjarnastarfsemi flestra félagasamtaka er knúin áfram af sjálfboðaliðum og 

tilvistargrundvöllur þeirra er ekki hagnaður. Í innleiðingarferli þarf í stórum dráttum að 

búa til ítarlega aðgerðaráætlun og það sem mestu skiptir er öflun auðlinda og hvernig eigi 

að nýta þær til að fylgja stefnunni eftir.  

Í rannsóknarhluta þessarar ritgerðar er notast við eigindlega rannsóknaraðferð til 

þess að afla gagna um stefnumótunarferli samtakanna þriggja, í þeim tilgangi að svara 

rannsóknarspurningunni. Notast er við hálfopin viðtöl þar sem spurningalisti er útbúinn 

og hann notaður í viðtölunum. Viðmælendum er þó gefið tækifæri til að tjá sig utan 

spurningarammans varðandi það sem þeim þykir mikilvægt. Gögn sem fengust úr 

viðtölunum eru greind og stefnur samtakanna bornar saman við skilgreiningar stefnu og 

stefnumótunar. Með aðgreiningunni á kenningum stefnumótunar í fyrirtækjum og 

félagasamtökum, ásamt upplýsingum um stefnumótunarferli félagasamtakanna þriggja, 

verða ferli samtakanna staðsett undir aðra hvora kenninguna.  
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2 Hvað er stefna? 

Enska orð stefnu „strategy“ er dregið af gríska orðinu strategos og var það heiti á embætti 

herstjórnenda sem bjó yfir bæði pólitísku og hernaðarlegu valdi í Grikklandi til forna 

(Cohen, 2015). Stefnumótun sem fræðigrein kom ekki fram fyrr en á sjöunda áratug 

tuttugustu aldar. Hins vegar hefur verið skrifað um stefnu margar aldir aftur í tímann. Eitt 

þekktasta verkið um stefnu (e.strategy) er verk Sun Tzu Wu, Stríðslistin, sem skrifað var 

fyrir um tvöþúsund og fimm hundruð árum. Annað þekkt verk um stefnu er verk Carls 

Von Clausewitz, Um stríð, sem kom út á 18.öldinni (Ómar H. Kristmundsson, 2008). Því 

er hugtakið stefna í raun ævafornt og hefur í gegnum tíðina verið skilgreint á mismunandi 

vegu. Hefur því af og til komið upp ágreiningur á milli fræðasviða um hvernig nota skuli 

hugtakið. Lítum á nokkrar mismunandi skilgreiningar stefnu í töflu 1. 

Tafla 1 Skilgreiningar stefnu 

Fræðimenn Skilgreining 

Alfred D Chandler (1963, bls 13) 

„Stefna er ásetningur um langtíma 

markmið fyrirtækis, aðlögun verkferla og 

ráðstöfun auðlinda sem eru nauðsynleg til 

að framkvæma og uppfylla þessi 

markmið“. 

Michael Porter (1996, bls. 60) 

„Samkeppnishæf stefna snýst um að vera 

öðruvísi. Það þýðir að vísvitandi er valin 

mismunandi starfsemi til að koma til skila 

einstakri blöndu af virði“. 

Henry Mintzberg (2007, bls. 3) 

 

„Stefna er mynstur í straumi ákvarðana“ 

 

Richard Lynch (2003, bls. 6) 
„Stefna er skilgreining á tilgangi 

skipulagsheildar og þær áætlanir og leiðir 

sem eru farnar til að ná þeim tilgangi“. 

 

Mintzberg, Ahlstrand og Lampel (2005) hafa einnig skrifað ítarlega um 

skilgreiningar á stefnu í bókinni Strategic Safari. Gott er að skoða þær fimm 

skilgreiningar stefnu sem settar eru fram í bókinni til að fá betri skilning á hugtakinu. 

Fyrsta skilgreining stefnu er sú að hún er áætlun (e.plan) um það hvert skipulagsheildin 
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vill stefna í framtíðinni. Samkvæmt þessari skilgreiningu hafa stefnur tvö eðliseinkenni: 

Þær eru fyrirfram mótaðar að því sem þær eiga að hafa áhrif á og þær eru meðvitað og 

markvisst þróaðar (Mintzberg ofl., 2005). Önnur skilgreiningin er sú að stefna sé mynstur 

(e. pattern) þar sem vísað er í hegðun og aðgerðir skipulagsheilda yfir ákveðinn tíma 

gagnvart utanaðkomandi áhrifum, líkt og aukinni samkeppni eða breyttum markaðsöflum 

(Mintzberg o.fl., 2005). Þriðja skilgreiningin er sú að stefna sé staða eða staðfærsla 

(e.position). Það er samkeppnishæfni skipulagsheildarinnar, geta hennar til að geta 

skapað meiri verðmæti fyrir viðskiptavininn en samkeppnisaðilar þess. Á meðan þriðja 

skilgreiningin reynir að staðsetja skipulagsheildina í sínu ytra umhverfi þá byggir fjórða 

skilgreiningin á því sem býr innra við í skipulagsheild. Það er að segja sú skilgreining að 

stefna sé sjónarmið eða viðhorf (e. perspective) skipulagsheildarinnar gagnvart því sem 

hún ætti að vera að gera. Til dæmis eru sumar skipulagsheildir í markaðsdrifnum kerfum 

ákafar í því að þróa og finna nýjar vörur fyrir markaðinn á meðan aðrar skipulagsheildir 

sjá markaðinn sem stöðugan, velja sér sinn sess og byggja sínar varnir í kringum þá 

stöðu. Það má segja að í þessu samhengi megi segja „að stefna sé fyrir skipulagsheildina 

það sem persónuleiki er fyrir einstaklinginn“ (Mintzberg, 1987, bls. 16). Fimmta 

skilgreining stefnu er að hún sé kænska (e.ploy) þar sem fyrirtæki beita öllum sínum 

klækjabrögðum og kænsku til að vinna samkeppnina eða komast fram fyrir 

samkeppnisaðila sína (Mintzberg o.fl., 2005).   

Á íslensku hafa verið mismunandi hugmyndir um það hvernig hugtakið stefna 

skuli notað. Hugtakið hefur oftast verið þýtt úr tveimur enskum hugtökum og þau eru 

„policy“ og „strategy“. Ef notast er við þýðingu orðsins stefna úr orðinu „policy” á það 

oftast við hvað skipulagsheildin vill gera eða hvaða markmiðum hún vilji ná. Seinni 

þýðingin (e.strategy) á hins vegar oftast við með hvaða aðferðum skipulagsheildir ætla að 

ná settum markmiðum (Ómar H. Kristmundsson, 2008). Í framhaldi af stefnu er 

mikilvægt að skoða hvernig stefna er mótuð til að skilja hvaða áhrifaþættir mynda og 

byggja upp fullmótaða stefnu kosti hennar og galla.  
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3 Stefnumótun  

Í bók Helga Þórs Ingasonar og Hauks Inga Jónssonar (2011) er orðið stefnumótun tekið 

fyrir. „Íslenska orðið stefnumótun vísar til þess að skilgreina áttina sem halda skal í.[...], 

og þegar fjallað er um rekstur skipuheilda getur það vísað til þess að finna leiðina inn í 

framtíðina og að skilgreina það sem þarf að gera til að komast þangað“ (bls. 26-27). 

Stefnumótunin sjálf hefur þó nokkrar hliðar og hægt er að skilgreina hana sem ferli. Þetta 

ferli er á ábyrgð stjórnenda eða viðeigandi stjórnvalds og samanstendur af mótun 

framtíðarsýnar, markmiða og stefnu skipulagsheildar. Sóknaráætlun stefnumótunar er 

mikilvæg þar sem settar eru fram þær aðferðir sem notast verður við til að ná settum 

markmiðum (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónsson, 2011).  

3.1 Víddir stefnumótunar  

Richard Lynch (2006) setti fram kenningu um þrjár víddir stefnumótunar. Þær víddir eru: 

samhengi stefnu við umhverfi skipulagsheildar, innihald stefnunnar og svo ferli og 

aðferðir við að ná settum markmiðum. Þó hafa margir fræðimenn sett fram fjórðu víddina 

til viðbótar við þessar þrjár og er sú vídd tilvist skipulagsheildar (Helgi Þór Ingason og 

Haukur Ingi Jónsson, 2011). Ef víddirnar fjórar eru settar upp í greiningarlíkan er auðvelt 

að draga fram skilning og innsýn á atriðum stefnumótunar. Runólfur Smári Steinþórsson 

setti fram líkanið árið 2003 í grein sinni Stefnumiðuð stjórnun: Fimm greiningarlíkön, 

sem birt var í Tímariti um viðskipti og efnahagsmál. Hægt er að sjá líkanið hér í mynd 1.  
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Mynd 1 Greiningarlíkan stefnumótunar (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003) 

Fjórar víddir líkansins eru útskýrðar: 

 Tilvist: Hvers vegna er skipulagsheildin til staðar? Þetta er mikilvæg vídd þar 

sem gerð er grein fyrir raunverulegri ástæðu þess að skipulagsheildin sé til. 

Þetta er skilgreint sem tilvistargrundvöllur skipulagsheilda.  

 Innihald: Um hvað snýst starfsemi skipulagsheildarinnar? Svör 

skipulagsheildarinnar eru skilgreind sem starfsgrundvöllur hennar.  

 Ferli: Hvernig fer starfsemin fram? Þessir hlutir taka til aðferða og venja 

varðandi starfsemina. Þetta getur til dæmis verið fundahald, vinnulag og 

formlegir og óformlegir vinnuþættir. Þessir þættir eru skilgreindir sem hinir 

mótandi og einkennandi starfshættir skipulagsheildarinnar.  

 Samhengi: Úr hverju, hvar, af hverju og fyrir hverja er starfsemin framkvæmd 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 

Í gegnum tíðina hafa margir haft mismunandi skoðun á því hver megináhersla 

stefnumótunar skuli vera. Algengt er að skipta aðferðafræði stefnumótunar í tvær 

meginaðferðir byggðar á kenningum Richard Lynch (2012). Þær aðferðir eru 

formskriftaraðferð (e. prescriptive approach) og birtingaraðferð (e. emergant approach). 

Fyrri aðferðarfræðin gerir ráð fyrir því að stefnumótunin greinist í vel aðgreinda 

verkhluta sem gerast í röð einn á eftir öðrum. Einnig er litið svo á að umhverfið sé 

stöðugt og hægt sé að búa til framtíðarspá og viðeigandi stefnu út frá því. Seinni 
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aðferðarfræðin gerir ráð fyrir því að umhverfi skipulagsheildar sé óstöðugt og stefna 

hennar þróist með tilliti til aðstæðna. Þessi aðferðarfræði byggir meira á hugmyndaauðgi 

og sköpunarhæfni einstaklinga og stefnan verður að hluta til vegna innsæis og reynslu 

einstaklinga (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónsson, 2011). 

3.2 Tíu skólar hugsunar  

Henry Mintzberg ofl. (2005) telja upp tíu skóla hugsunar þegar kemur að formun stefnu 

og stefnumótunar og hefur hver skóli ákveðnar hugmyndir og kenningar varðandi þessa 

þætti. Þessa hugsunarskóla má sjá í töflu 2.  

Tafla 2 Tíu skólar hugsunar (Mintzberg ofl., 2005) 

Hönnunarskólinn (e. The design school).  

Hönnunarskólinn er sagður vera sá áhrifamesti þegar kemur að hönnun stefnu. Í sinni 

einföldustu mynd þá leitast þessi hugsun við að finna hvað bestu staðsetningu milli ytri 

áhrifa og tækifæri umhverfisins og innri hæfni skipulagsheildarinnar. „Efnahagsleg 

stefna mun vera álitin sem jafnræði milli hæfni og tækifæra sem staðsetja skipulagsheild 

í umhverfi sínu“ (Christensen ofl, 1982, bls. 164). 

Áætlanaskólinn (e. The planning school).  

Þessi hugsun lítur á stefnumótun sem fastmótaðan feril sem felur í sér formlega verkferla, 

formlega greiningu, nákvæma markmiðasetningu og stjórnun þessara verkferla er í 

höndum sérfræðinga með beinan aðgang að æðsta stjórnenda. 

Staðfærsluskólinn (e. The positioning school).   

Staðfærsluskólinn leggur áherslu á viðamikla greiningu á stöðu fyrirtækja og áherslan 

meira lögð á stefnuna sjálfa heldur en innleiðingu hennar. Þessi hugsunarskóli byggir á 

grunni bæði hönnunarskólans og áætlunarskólans en heldur því fram að það sé ekki hægt 

að innleiða hvaða stefnu sem er. Með greiningu sé hægt að finna ákveðnar stefnur sem 

virka best innan hvers og eins geira sem hver skipulagsheild er staðsett í. Stefnur sem 

geti varið stöðu skipulagsheildar gagnvart núverandi og framtíðarsamkeppnisaðilum. 

Frumkvöðlaskólinn (e. The entrepreneurial school).  

Frumkvöðlaskólinn er ólíkur þremur fyrrnefndum skólum að því marki að hann lítur á 

stefnu sem huglæga nálgun eða sjónarmið. Áherslan er á innsæi, dómgreind, þekkingu og 

reynslu og þá oftar á framtíðarsýn. Stjórnendur eru þá metnir í lykilhlutverkum þar sem 



 

16 

stefna er sýn þeirra á það sem þarf að gera og er skýr mynd í þeirra huga. 

Vitsmunaskólinn (e. The cognitive school).  

Oft er litið á vitsmunaskólann ekki sem heildstæðan skóla heldur sem samansafn af 

rannsóknum sem rannsaka hvað gerist í huga stefnumótenda og hvernig hugsanaferlar 

geta haft áhrif á mótun stefnu.  

Lærdómsskólinn (e. The learning school).  

Hugsunin er sú að stefna myndast og er lærð yfir tíma og sé því lærdómsferli. Oftar en 

ekki munu skipulagsheildir með tímanum læra á aðstæður sínar og þá einnig hæfni 

skipulagsheildarinnar til að takast á við þær. Yfir tíma koma fram ákveðin 

hegðunarmynstur sem þýðir að lærdómsferlið sjálft er stefnumótunin frekar en niðurstaða 

hennar. 

Valdaskólinn (e. The power school).  

Einkenni valdaskólans er  að stefnumótunin mótast af áhrifum, valdi og valdabáráttu sem 

á sér stað innan fyrirtækis til að móta stefnu sem er ákveðnum hagsmunum til bóta. Hér 

er litið á stefnumótun sem ferli samningaviðræða.  

Menningarskólinn (e. The cultural school).   

Menningarskólinn leggur áherslu á að stefnumótun sé ferli félagslegra samskipta innan 

skipulagsheildarinnar sem kristallast í gildum, hegðunarmynstrum og sameiginlegum 

hugsjónum. Menningarskólinn er oft sagður andstæða valdaskólans þar sem valdaskólinn 

leggur áherslu á eiginhagsmuni en menningarskólinn sameiginlega hagsmuni. Stefna 

samkvæmt menningarskólanum er því oftar en ekki afleiðing þessara sameiginlegu gilda. 

Hugsunarháttur menningarskólans sækist í að viðhalda stefnumiðuðum eiginleikum 

sínum og jafnvel veitir viðnám vegna nýrrar stefnu eða stefnubreytingar þar sem að fyrri 

stefna er svo rótgróin menningu skipulagsheildarinnar.  

Umhverfisskólinn (e. The environmental school).  

Umhverfisskólinn leggur áherslu á að umhverfi skipulagsheildar sé ráðandi þáttur í 

stefnumótun en ekki einungis einn áhrifaþáttur stefnumótunar líkt og flestir hinir 

kenningarskólarnir hafa lagt til. 

Stillingarskólinn (e, The configuration school).  

Stillingarskólinn byggir við hinn víðasta grunn stefnumótunar þar sem að þessi skóli 

viðurkennir áherslur alla hinna skólana. Það sem gerir hann einstakan er það sjónarmið 
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hans að staða stefnu breytist með tíma og umhverfi og að umbreyting stefnu sé 

óumflýjanleg á einhverjum tímapunkti fyrir allar skipulagsheildir.  

 

3.3 Kostir og gallar stefnumótunar 

Þegar rætt er um stefnumótun er mikilvægt að líta á kosti og galla þess að nýta sér slíkan 

stjórnunarmáta í skipulagsheildum. Samkvæmt Mintzberg ofl. (2005) þá er hægt að finna 

galla og vankanta fyrir hvern kost sem er nefndur í sambandi við stefnu. 

1. „Stefna markar átt“  

Þessi kostur stefnu er að helsta hlutverk hennar er að marka þá átt sem 

skipulagsheildin þarf að halda í til að komast af í umhverfi sínu. Gallinn er þó að 

ef fylgt er settri stefnu blindandi getur það leitt til ófyrirsjáanlegrar hættu. 

Stundum er betra að fara sér hægt og skoða fyrst hvernig umhverfið er, svo hægt 

sé að bregðast við breytingum tímanlega. 

2. „Stefna skerpir framtakið“  

Stefna getur samræmt starfsemi skipulagsheildarinnar þar sem stefnt er að 

ákveðnu markmiði. Án stefnu á starfsemin oft til að dreifast í margar áttir og 

ákveðið öngþveiti getur myndast. Gallar þess eru þó að hóphugsun getur myndast 

ef að starfsemi er ofaukið í eina átt. Þannig getur starfsemin átt hættu á því að 

missa af verðmætum tækifærum sem bjóðast vegna þess að fókusinn er of 

þröngur og jaðarsýn lítil. 

3. „Stefna skilgreinir skipulagsheildina“  

Stefna gefur starfsfólkinu skjótan skilning á skipulagsheildinni og tækifæri til að 

aðgreina hana frá öðrum skipulagsheildum. Einnig gefur stefna ákveðna 

merkingu fyrir starfsfólk og er auðveld leið til að skilja hvað skipulagsheildin 

stendur fyrir. Hins vegar er gallinn sá að ef skilgreining skipulagsheildarinnar er 

of einföld getur margbrotið eðli heildarinnar týnst og skilgreiningin orðið að 

staðalímynd.  

4. „Stefna veitir samræmi“  

Stefna veitir samræmi með því að setja reglu á hlutina og eyða út tvíræðni. 

Samkvæmt þessu er stefna líkt og kenning. Það er að segja hugræn bygging sem 

auðveldar verknað með því að einfalda og skýra heiminn. Gallinn er sá að stefna 

er einfölduð gæti það afmyndað raunveruleikann. Því að stefna, líkt og kenningar, 
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eru einungis raunveruleiki í huga manna en ekki áþreifanlegur hlutur. Því gæti 

stefna auðveldlega verið misskilin eða áhrif hennar afmynduð (Mintzberg 

o.fl.,2005). 

 

Með þessar skilgreiningar á stefnu og stefnumótun verða nú skoðaðar kenningar um 

stefnumótun í fyrirtækjum, skilgreiningar á félagasamtökum og kenningar um 

stefnumótun í félagasamtökum. 
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4 Stefnumótun fyrirtækja 

Stefnumótun fyrirtækja er hægt að skipta í þrjá aðalþætti. Samkvæmt Dess, Lumpkin og 

Eisner (2008) eru þessir þrír þættir stefnugreining, mótun stefnu og innleiðing stefnu. 

Barney og Hesterley (2008) setja fram líkan af stefnumótun sem inniheldur þessa þrjá 

aðalþætti en þó í ítarlegri skrefum. Það ferli má sjá á mynd 2. 

 

 

Mynd 2 Ferli stefnumótunar (Barney og Hesterley, 2008) 

 

Skrif Hill og Jones (2008) styðjast einnig við þessar kenningar stefnumótunar fyrirtækja 

og í skrifum þeirra birtist stefnumótun í fimm skrefum sem líkjast aðferðarfræði Barney 

og Hesterley.  

1. Tilgangur og markmið fyrirtækis  

2. Greining á ytra umhverfi til að bera kennsl á tækifæri og ógnanir  

3. Greining á innra umhverfi til að bera kennsl á styrkleika og veikleika  

4. Val á stefnu sem byggir á styrkleikum og leiðréttir veikleika til að nýta sér 

tækifæri í ytra umhverfi fyrirtækisins  

5. Innleiðing stefnunnar  

Þessir meginþættir stefnumótunar: stefnugreining, mótun stefnu og innleiðing hennar eru 

allir háðir hvor öðrum og framkvæmd þeirra er ekki línuleg í flestum fyrirtækjum (Dess 

o.fl., 2008). Í þessari ritgerð verður notast við aðferðarfræði Barney og Hesterley (2008) 

ásamt þáttum Dess, Lumpkin og Eisner (2008) og Hill og Jones (2008) til að draga upp 

meginatriði stefnumótunar í fyrirtækjum. 

4.1  Tilgangur og markmið fyrirtækja 

Tilgangur fyrirtækja er mikilvægur þáttur þess að móta viðeigandi stefnu. Samkvæmt 

Cynthiu Montgomery (2008) þá veltur langtíma velferð og hvatning starfsmanna á því að 

vera með yfirlýsta stefnu sem felur í sér meira en einungis fjárhagsleg markmið. 
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Fyrirtæki geta notað fjórar mismunandi leiðir til að skilgreina tilgang sinn. 

Tilgangsyfirlýsing (e. Mission statement) gerir hagsmunaaðilum og starfsfólki kleift að 

sjá skýrt hver er tilvistargrundvöllur fyrirtækisins. Yfirlýsing um sýn fyrirtækisins (e. 

Vision statement) leggur fram þá framtíðarsýn sem fyrirtækið stefnir að. Yfirlýst gildi (e. 

Corporate values) segir til um hver undirliggjandi og innri grundvallagildi eru við lýði 

sem leiðbeina stefnu fyrirtækisins og segir til um hvernig það eigi að starfa. Seinast eru 

svo Markmið (e. objectives) fyrirtækisins sem eru yfirlýsingar um hvaða útkomu 

fyrirtækið vill sjá með starfsemi sinni (Johnson ofl, 2014). 

4.2 Greining á ytra umhverfi 

Umhverfi er lífgjöf fyrirtækja og mikilvægt að skoða umhverfið sem snertir stefnumótun 

fyrirtækja. Greining umhverfis er mikilvæg til að staðsetja fyrirtækið á markaðinum og 

greina ógnanir (Hill og Jones, 2008). Við greiningu á ytra umhverfi notast fyrirtæki oft 

við greiningarlíkönin PESTEL og fimm krafta líkan Micheals E. Porter. PESTEL greinir 

ytri þætti sem fyrirtækið getur ekki stjórnað en geta haft gríðarleg áhrif á getu 

fyrirtækisins til að starfa í umhverfinu. Þessir sex þættir eru: pólitískir, efnahagslegir, 

félagslegir, tæknilegir, umhverfislegir og lagalegir þættir (Johnson. ofl, 2014). Sumar 

kenningar bæta einnig við sjötta þættinum og það eru alþjóðlegi þátturinn (Barney og 

Hesterley, 2008, Hill og Jones, 2008).   

Fimm krafta líkan Michaels E. Porters snýr að atvinnugreininni sem fyrirtækið 

starfar í eða svokölluðu nærumhverfi. Þessir samkeppniskraftar Porters eru ógn af 

innkomu nýrra aðila (e. entry of potential competitors), vald birgja (e. Power of 

suppliers), vald kaupenda (e. Power of buyers), ógn staðkvæmdarvara (e. Threat of 

substitutes) og ógn af samkeppni meðal núverandi keppinauta (e. Threat of rivalry) 

(Porter, 1979). Hægt er að sjá líkanið á mynd 3.  
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Mynd 3 Fimmkraftalíkan samkeppni (Michael E. Porter , 1979) 

Einnig er notast við svokallað SVÓT módel við greiningu ytra umhverfi. SVÓT 

greiningin byggist á að bera kennsl á styrkleika, veikleika, tækifæri og ógnanir. Í 

greiningu ytra umhverfis er aðallega notast við seinni tvo hluta þessa fjögurra þátta 

líkans. Það er að segja ógnanir og tækifæri í umhverfi fyrirtækisins. Fyrri tveir hlutar 

módelsins, styrkleikar og veikleikar snúa að innri greiningu fyrirtækisins til að meta innri 

burði fyrirtækisins (Porter, 1980).  

4.3 Greining á innra umhverfi 

Þegar innra umhverfi fyrirtækis er greint er verið að skoða þær auðlindir og hæfni sem 

fyrirtækið býr yfir. Auðlindasjónarhornið er ein leið til að greina þessa þætti. Samkvæmt 

þeirri afstöðu eru auðlindir skilgreindar sem „áþreifanlegir og óáþreifanlegir þættir sem 

fyrirtækið stjórnar og notar til að framkvæma stefnu sína“ (Barney og Hesterley, 2008, 

bls 74). Hæfni er skilgreint sem „eiginleikinn til að stjórna auðlindum sínum“ (Barney og 

Hesterley, 2008, bls 74). Auðlindarsjónarhornið sér þessar auðlindir og hæfni sem 

undirstöðu samkeppnisforskots og tekur til fjárhagslegra auðlinda, áþreifanlegra auðlinda 

og mannauðs.  

VRIO módelið er einnig notað til að greina innra umhverfi og samanstendur af 

fjórum þáttum sem eru greindir til þess að gera fyrirtækjum kleift að meta innri burði sína 

(Barney, 2011). Þessir fjórir þættir eru eftirfarandi: 

Samkeppni 

Nýir 
aðilar  

Kaupendur 

Staðkvæmdar 

vörur 

Birgjar 
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 Verðmæti (e.value) stefnumiðaða hæfni er hægt að finna ef skipulagsheildin 

getur framleitt meira virði fyrir viðskiptavin sinn umfram samkeppnisaðila 

sína eða framleitt við minni kostnað. 

 Fágæti (e.rarity). Því fágætari sem vara eða þjónusta er því betur standa 

skipulagsheildir að vígi í samkeppni atvinnugreinarinnar. 

 Hermikraftar (e. inimitability) eru til staðar þegar hæfni og auðlindir 

skipulagsheildarinnar eru þannig að ákaflega erfitt og/eða dýrt er fyrir 

samkeppnisaðilina að framleiða eða herma eftir. 

 Stuðningur skipulagsheildar (e. Organisational support) er þegar 

skipulagsheildin sjálf getur skipulagt sig til þess að styðja við hæfni og 

auðlindirnar sem þau búa yfir (Barney,2011). 

SVÓT módelið, sem nefnt var hér fyrir ofan í kafla 4.1.2, er líka notað til þess að greina 

innra umhverfi fyrirtækist og þá eru notaðir fyrstu tveir þættir líkansins. Það er að segja 

styrkleikar og veikleikar til að meta auðlindir og hæfni fyrirtækis. Fyrirtæki nota oft 

SVÓT greininguna við stefnumótunargerð í þeim tilgangi að byggja upp stefnu sem nýtir 

þá styrkleika sem fyrirtækið býr yfir og útrýmir veikleikunum (Barney og Hesterley, 

2008). 

4.4 Val á stefnu 

Stefnumiðaðar ákvarðanir er hægt að segja að séu mótun stefnunnar sjálfrar. Hér er 

annaðhvort um að ræða heildarstefnu (e. Corporate strategy) ef fyrirtækið starfar til 

dæmis á mörgum mörkuðum eða viðskiptastefnu (e.business strategy) sem er stefna 

einnar rekstareiningar. Hér þurfa fyrirtækin að finna sér stefnu sem hæfir þeirra fyrirtæki. 

Viðskiptastefna getur í raun valið um tvær mismunandi stefnuáttir. Annars vegar að 

notfæra sér samkeppnisstefnu og koma sér upp samkeppnisforskoti með annað hvort lágu 

verði eða aðgreiningu vöru og þjónustu. Hins vegar er að nýta sér gagnvirka stefnu sem 

byggir á stefnu samkeppnisaðila. Dæmi um slíkt er ef að samkeppnisaðilinn er með 

stefnu sem byggir á lágu verði þá kýs fyrirtækið að leggja áherslu á aðgreiningu (Johnson 

ofl., 2014).  

4.5 Innleiðing stefnu 

Þegar kemur að innleiðingu stefnu eru mismunandi sjónarhorn á hvað hentar best. Dess 

o.fl. (2008) líta svo á að við innleiðingu stefnu þurfi að líta til tveggja mikilvægra þátta. 
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Stjórnun upplýsinga og stjórnun hegðunar sem báðir eru mikilvægir þættir til að 

innleiðingin takist vel. Upplýsingastjórnunin snýr að því hvort fyrirtækið sé að gera 

„réttu hlutina“ og þar er mikilvægt að mótuð stefna sé rétt varðandi hvað er að gerast í 

ytra umhverfinu. Það er tilgangslaust að vera með velmótaða stefnu ef breytingar í 

umhverfinu gera hana marklausa (Dess o.fl., 2008). Stjórnun hegðunar snýr að því að 

gera „hlutina rétt“ og þrír meginþættirnir eru stjórnun menningar, takmarkana og 

verðlauna. Stefnan verður ekki framkvæmd ef að fyrirtækjamenningin er ekki móttækileg 

fyrir henni (Dess o.fl., 2008).  

 

Eftir að hafa litið á kenningar stefnumótunar í fyrirtækjum lítum við nú á skilgreiningar 

félagasamtaka og kenningar um stefnumótun þeirra í þeim tilgangi að sjá hvað aðgreinir 

þessar tvær kenningar stefnumótunar. Gott er að líta á mismunandi skilgreiningar á 

tilvistargrunni félagasamtaka til að staðsetja félagasamtökin þrjú sem rannsökuð eru í 

samhengi frjálsra félagasamtaka. 
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5 Skilgreiningar frjálsra félagasamtaka og þriðji geirinn 

Frjáls félagasamtök eru oftar en ekki nefndur þriðji geirinn til mótvægis við opinbera 

geirann og einkageirann. Frjáls félagasamtök mætti kalla regnhlífarhugtak yfir mörg 

félög sem sinna starfi þar sem tilgangurinn er ekki hagnaður (e.non-profit). Þar má nefna 

sjálfboðaliðasamtök, góðgerðar- og líknarsamtök, íþrótta- og trúfélög, stjórnmálaflokka 

og menningarfélög ýmisskonar svo fátt eitt sé nefnt. Á Íslandi falla slík félög samkvæmt 

ríkisskattsstjóra undir hugtakið almenn félög og þar stendur að „Almenn félög eru 

skipulagsbundin, varanleg samtök tveggja eða fleiri aðila, sem stofnað er til af fúsum og 

frjálsum vilja með einkaréttarlegum löggerningi í því skyni að vinna að ófjárhagslegum 

tilgangi.“ (Ríkisskattstjóri, e.d.). Í handbók Sameinuðu þjóðanna um alþjóðlega 

þjóðarhagsreikninga og flokkanir samtaka sem vinna ekki að hagnaðarvon er hægt að 

finna viðurkennda skilgreiningu á hugtakinu: „Skipulagsheild er aðskilin stjórnvöldum, 

skilar ekki gróða til eigenda eða stjórnenda, stjórnar sér sjálf og byggir á frjálsri 

aðild“ (United Nations, 2003, bls. 17).  

Hér verður stuðst við eftirfarandi skilgreiningu Ómars H. Kristmundssonar og 

Steinunnar Hrafnsdóttur (2011) sem byggir á að frjáls félagasamtök séu félög með 

ófjárhagslegan tilgang, stjórna sínum málum sjálf, hafi frjálsa aðild og grundvallast að 

einhverju leyti á sjálfboðaliðastarfi. 

5.1 Hlutverk frjálsra félagasamtaka 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að félagasamtök verða til vegna einhverrar þarfar. 

Ólíkt fyrirtækjum, sem flest öll eru knúin af miklum eða að einhverjum hluta af þörf til 

þess að hagnast, verða félagasamtök til vegna trúar á einhverri þörf sem eigi að uppfylla 

eða vegna hugsjóna eða gilda sem stýra gjörðum þeirra. Með þetta í huga er gott að líta á 

nálgun Peters Frumkins (2002) á hlutverki frjálsra félagasamtaka. Samkvæmt Frumkin 

eru tveir þættir sem félagasamtök og sjálfboðaliðastarf eru grundvallað á. Í fyrsta lagi er 

það þegar félagasamtök virka sem tæki (e. instruments) til að framkvæma verkefni sem 

samfélagið telur vera mikilvæg. Í öðru lagi eru félagasamtök séð sem vettvangur fyrir 

fólk til að tjá (e. express) ákveðin viðhorf og lífsgildi. Samkvæmt Peter Frumkin (2002) 

er hægt að skipta hlutverki félagasamtaka niður í fjóra flokka, sjá töflu 3.  
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Tafla 3 Fjögur hlutverk félagasamtaka (Peter Frumkin 2002, bls 25). 

 Félagasamtök sem mæta 

félagslegri eftirspurn 

Félagasamtök sem veita 

framboð verkefna 

Sinna samfélagslegum 

verkefnum 

Veita opinbera þjónustu 

Koma inn þar sem markaðs eða 

ríkisbrestur er við lýði. 

Félagslegir frumkvöðlar 

Félagasamtök sem sameina 

félagsleg og viðskiptaleg 

markmið. 

Tjá viðhorf og 

lífsgildi 

Pólitísk og borgaraleg þátttaka 

Hvetur til þátttöku borgara í 

stjórnmálum og 

hagsmunabaráttu 

Gildi og lífsviðhorf 

Leyfir sjálfboðaliðum, 

starfsfólki og styrktaraðilum 

að tjá og vinna með lífsgildi 

og trú. 

5.2 Gjafasambandið 

Margir hafa velt fyrir sér afhverju góðgerðar-og líknarfélög eða sjálfboðaliðastarf sé 

yfirleitt til. Afhverju erum við að gefa tíma okkar, peninga eða hluti til einhverra sem við 

þekkjum ekki, búa kannski ekki einu sinni í sama landi eða sömu heimsálfu og við. Eitt 

svarið samkvæmt Butler og Wilson (2015) er að „mennsk skynsemishyggja getur og 

hefur oft fagnað „gjöfum“ vegna siðferðislegra, trúarlegra eða annarra ástæðna“ (Butler 

og Wilson, 2015, bls. 1). Velvilji hefur oftast verið nefndur sem helsta ástæða gjafa til 

góðgerðarsamtaka. Framkvæmdarstjórar félagasamtaka gegna því oftar en ekki hlutverki 

miðlara og er mikilvægt að gera sér grein fyrir því. Hér er átt við miðlara gagnvart þeim 

sem gefa og gagnvart þeim sem þiggja. Á þessu byggir líkan Marcel Mauss (1954) um 

gjafasambandið sem sjá á mynd 4.  

 

 

 

 

 

Mynd 4 Gjafasambandið (Marcel Mauss, 1954)  

Með þessar skilgreiningar til hliðsjónar lítum við nú á kenningar um stefnumótun í 

félagasamtökum. 
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6 Stefnumótun frjálsra félagasamtaka 

Stefnumótun í félagasamtökum getur verið mismunandi vegna þess hversu ólíkum 

geirum félagasamtök tilheyra. Ómar H. Kristmundsson (2008) telur þó að hlutar úr 

klassískum fræðum stefnumiðaðrar stjórnunnar geti hjálpað í félagasamtökum. Handbók 

John M. Bryson um stefnumótun hefur til dæmis víða verið notuð af félagasamtökum 

(Ómar H. Kristmundsson, 2008). Samkvæmt Bryson er hægt að skipta stefnumótun 

félagasamtaka í tíu þrep og notast verður við þær kjarnahugmyndir Brysons (2011) í 

þessari ritgerð.  

Fyrsta og annað þrepið verða rædd hér saman. Fyrsta þrep er einfaldlega að 

ákveða að fara í stefnumótun innan félagasamtaka. Hér þarf að finna lykilleikmenn innan 

samtakanna og þá sem teljast vera mikilvægir í mótun stefnunnar. Annað þrep er að 

skilgreina takmarkanir eða skilyrði samtakanna. Þessar takmarkanir geta verið væntingar, 

hindranir, skyldur og svo framvegis (Bryson, 2011).  

Þriðja þrep stefnumótunar er að skýra tilgang samtakanna og gildi þeirra. Að vera 

með ljósan tilgang er skýrasta dæmi tilveruréttar samtaka og getur einnig útilokað ýmsan 

ágreining innan þeirra (Bryson, 2011).  

Fjórða skref stefnumótunar er að greina innra og ytra umhverfi félagasamtakanna. 

Bryson (2011) leggur til að notast við Pestel og SVÓT greiningu eins og skýrt var frá í 

kaflanum 4.1.2 hér fyrir ofan. Hins vegar getur líka verið nauðsynlegt að gera 

þarfagreiningu fyrir félagasamtökin á þessum tímapunkti (Ómar H. Kristmundsson, 

2008).  Til að skilgreina styrkleika og veikleika getur verið gott að meta auðlindir, 

núverandi stefnu og afköst. Afkastamælingar hafa verið vandamál innan félagasamtaka 

þar sem ekki er skýrt hver afköstin eru. Innan fyrirtækja er auðvelt að nota hagnað eða 

sölu sem mælikvarða en slíkt er ekki til staðar í félagasamtökum. Mæling afkasta hefur 

einnig verið vandamál innan félagasamtaka vegna þess að mælikvarðar hagsmunaaðila 

þeirra sem hafa hag af tilvist félagsins, og mælikvarðar samtakanna sjálfra eru ekki þeir 

sömu (Bryson, 2011).  

Fimmta skref í handbók Brysons er að skilgreina þau stefnumiðuðu vandamál 

sem félagasamtökin standa frammi fyrir og vilja leysa. Hér þurfa að koma að borði aðilar 

með djúpan skilning á starfsemi félagasamtakanna, þörfum hagsmunaaðila og ytra 
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umhverfi. Gott er styðjast við þrjá þætti þegar sett er fram yfirlýsing um stefnumiðaðar 

hindranir:  

1. Vandamálið skal sett skýrt fram í stuttu máli og skal sett fram sem spurning sem 

félagasamtökin geta gert eitthvað í. Ef samtökin geta ekki gert neitt skal ekki líta á 

það sem stefnumiðað vandamál samtakanna. 

2. Næst skal setja fram lista yfir þá hluti sem gera vandamálið að því 

grundvallarvandamáli sem þarf að takast á við. 

3. Seinast skal draga fram afleiðingarnar ef ekki tekst að leysa vandamálið 

Slíkar yfirlýsingar geta hjálpað samtökunum að sjá hvað skuli ráðast í og hvað megi bíða 

og getur þar með hjálpað til við mótun stefnunnar.  

Sjötta skrefið felur í sér mótun stefnunnar sjálfrar til að takast á við stefnumiðuðu 

vandamálin. Hér er lagt til að hver samtök fyrir sig ákveði hvaða aðferðarfræði skuli 

notast við í mótun stefnunnar (Bryson, 2011).  

Sjöunda skrefið er endurskoðun stefnunnar og ákvörðun um framkvæmd hennar. 

Þessi ákvörðun mun vera staðfesting á því að samtökin vilji breyta um stefnu og færslu 

samtakanna í nýja átt.   

Áttunda skrefið er að búa til skýra framtíðarsýn um það hvað eigi að gerast eftir 

að stefnur hafa verið innleiddar og náð árangri. Vanalega er ákveðin sýn nú þegar til sem 

stýrir stefnumótuninni en hins vegar geta mörg samtök ekki búið til fullmótaða sýn fyrr 

en þau hafa að minnsta kost farið í gegnum nokkur þau stig sem lýst er hér fyrir ofan. 

Framkvæmanleg framtíðarsýn fullmótast oft ekki fyrr en búið að að rýna í hvað samtökin 

vilja og hvað þau geta fengið (Bryson, 2011).  

Níunda og næstseinasta skrefið er að búa til árangursríkt innleiðingarferli. Þetta 

ferli þarf að taka til margra þátta. Aðgerðaráætlunin samkvæmt Bryson þarf að innihalda 

aðgreiningu hlutverka, áætlaðar útkomur, ákveðin verkefni, tímaáætlun, öflun auðlinda 

og nýtingu. Auk þess þarf hún að innihalda ákvörðun samskiptaferla, endurskoðun, 

mælikvarða og ábyrgðarhlutverk. Samtök þurfa að grípa tækifæri ásamt því að vera 

stefnumiðuð. Það þarf einnig að muna að sú stefna sem mun eiga sér stað er blanda af 

áætlaðri stefnu og því sem kemur í ljós á vegferðinni (Mintzberg o.fl., 2005).   

Tíunda og seinasta skrefið í stefnumótun félagasamtaka er endurmat stefnu og 

stefnumótunarferlisins. Þegar stefna hefur verið í gildi í nokkurn tíma er mikilvægt að 
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endurmeta stefnuna og ferlið sem undirbúning fyrir annan hring stefnumótunar (Bryson, 

2011). 

6.1 Mismunandi aðstæður til stefnumótunar fyrir frjáls félagasamtök 

Þegar kemur að stefnumótun er enginn besti tími til þess að fara í stefnumótun og þurfa 

hver samtök að ákveða fyrir sig hvenær skuli leggja út í að móta eða endurmóta stefnuna 

sína. Hins vegar eru nokkrar aðstæður þar sem stefnumótun er ekki viðeigandi eða mun 

ekki bera árangur (Hudson, 2005).   

 Félagasamtök þurfa að búa við nógu mikið frelsi til þess að stýra stefnumótun 

sinni sjálf. Sum félagasamtök eru hluti af stærra kerfi, oftast hinu opinbera eða 

jafnvel alþjóðlegum samtökum, og hafa því ekki frelsið til að móta sína eigin 

stefnu. 

 Skuldbinding stjórnar og framkvæmdarstjórnar er nauðsynleg. Ef skuldbinding 

þessara aðila við stefnumótun virðist vanta þá geta komið upp efasemdir og 

líklegra að innleiðing stefnu mistakist. 

 Staða efri stjórnenda þarf að vera stöðug í stefnumótunarferlinu. Ef að breyting 

verður á helstu lykilmönnun samtakanna þegar stefnumótun er í ferli er hætta á að 

stefnumótun verði undir í því ferli sem endurskipun starfsfólks er. Að sama skapi 

ef nýjar lykilmanneskjur eru nýkomnar í samtökin, er hætta á að stefnumótun 

verði undir í aðlögunarferlinu. 

 Meiriháttar erfiðleikar félagasamtaka eru vísbending um að ekki ætti að leggja út í 

stefnumótun. Ef lagt er út í stefnumótun á erfiðistímum er hætta á að 

skammtímasjónarmið verði innleidd. Stefnumótunarferlið krefst ákveðins 

stöðuleika í umhverfi félagasamtaka sem og fúsleiki stjórnar og lykilmanna til að 

ferlið verði árangursrík (Hudson, 2005) 
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7 Aðferðarfræði 

Þegar rannsókn er framkvæmd er oftast notast við aðra af eftirfarandi tveimur 

rannsóknaraðferðum. Sú fyrri er megindleg rannsóknaraðferð. Sú aðferð byggir á söfnun 

tölulegra gagna og algengustu aðferðirnar eru kannanir og spurningalistar þar sem 

spurningar eru staðlaðar. Aðferðin byggir á að greina gögn sem eru töluleg og geta verið 

mæld. Það er að segja megindleg aðferð leitast eftir að svörum með því að nýta sér 

vísindalegt verklag og byggir á raunhyggju. Þessir verkferlar hafa verið þróaðir til að 

auka líkur á að gögn sem safnað er verði eins viðeigandi, áreiðanleg og hlutlaus og hægt 

er (Davies, 2007). Hins vegar er ekki trygging fyrir því að hvaða rannsókn sem 

framkvæmd er skili upplýsingum sem eru fullkomlega áreiðanlegar eða hlutlausar. En 

vísindalegar aðferðir eru líklegri til að skila slíkum niðurstöðum (Sellitz ofl, 1956). 

Seinni aðferðin er eigindleg rannsóknaraðferð. Sú aðferð byggir ekki á magni 

upplýsinga sem hægt er að finna tengsl á milli, heldur upplifunum og túlkun þeirra sem 

verið er að skoða. Rannsóknaraðferðir undir eigindlegum fræðum geta verið til dæmis 

djúpviðtöl, samræður og hálfopin viðtöl (Davies, 2007). Markmið rannsóknarinnar er að 

fá dýpri skilning og túlka upplýsingar út frá því hvernig viðmælandi sér viðfangsefnið 

(Denzin og Lincoln, 2003). Hægt er að segja að það sem greinir mest á milli þessarra 

tveggja aðferða er að megindlegar aðferðir reyna að svara „hversu oft“ en eigindlegar 

aðferðir reyna að svara spurningunni „hvað“. Kostur eigindlegrar aðferðar er sá að hún 

getur greint hvað sé í raun að gerast í atburði frekar en að mæla hversu oft sá atburður 

kemur fyrir. (Black, 1994). Í þessari ritgerð varð eigindleg aðferð fyrir valinu og notast 

var við hálfopin viðtöl. Notast var við spurningalista en viðmælanda gefið tækifæri til að 

tjá sig utan hans. Þessi aðferð var talin henta betur vegna þess að stefnumótun á sér oft 

stað innan ákveðins hóps í skipulagsheildum og talin vera betri til að fá dýpri skilning 

varðandi ferli stefnumótunar í þessum þremur félagasamtökum.  

Takmarkanir þessarar rannsóknar eru að eigindlegar rannsóknaraðferðir eru ekki 

lýsandi fyrir þýðið heldur taka einungis til þeirra viðmælanda sem talað var við. Einnig 

var rannsóknin takmörkuð að því leyti að viðmælandi minn hjá Krafti ekki viðstaddur 

stefnumótun 2011 þegar stefnan var sett heldur einungis þegar stefnan var endurskoðuð 

árið 2015. Vegna þessa gætu upplýsingar varðandi ítarlegt ferli stefnumótunar hjá Krafti 

verið ábótavant. Auk þess eru fræði stefnumótunar breytt og í mörg horn horn að líta. Því 
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er möguleiki á að upplýsingar um ítarlegt skref hvers stefnumótunarferlis hafi verið 

takmarkaðar. Með þekkingu á megindlegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum og 

þeim takmörkunum sem rannsóknin býr við lítum við nú á rannsóknina og niðurstöður 

viðtalanna sem tekin voru. 
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8 Rannsókn 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða stefnumótun þessara þriggja félagasamtaka og 

svara rannsóknarspurningunni hvort að þau ferli stefnumótunar samræmdust kenningum 

um stefnumótun í fyrirtækjum eða stefnumótun í félagasamtökum. Ástæða þess að 

félagasamtökin þrjú, Rauði krossinn, skátarnir og Kraftur, voru valin er sú að 

félagasamtökin bjóða fram mismunandi þjónustu fyrir mismunandi einstaklinga og hópa. 

Áhugavert þótti að taka fyrir mismunandi geira og sjá hvernig ferli stefnumótunar fór 

fram í hverjum þeirra.  

Spurningalisti var útbúinn sem sjá má í viðauka. Með hálfopnum viðtölum var 

spurt út í helstu þætti stefnumótunar og viðmælendum gefið tækifæri til að tjá sig um 

stefnumótunarferlið og annað mikilvægt sem þeim þótti tengjast viðfangsefninu. Tekin 

voru þrjú viðtöl við fjóra einstaklinga og þau tekin upp með þeirra leyfi. Framkvæmd 

viðtala tók um 30-45 mínútur og voru viðtölin tekin á tímabilinu 30. mars til 12. apríl. 

Viðmælendur voru eftirfarandi; frá félagasamtökunum Krafti var tekið viðtal við 

Ragnheiði Davíðsdóttir, framkvæmdarstjóra. Í skátunum var tekið viðtal bæði við Sigríði 

Ágústsdóttur, skrifstofustjóra og Hermann Sigurðsson framkvæmdarstjóra. Hjá Rauða 

krossinum var tekið viðtal við fyrrverandi framkvæmdarstjóra, Kristján Sturluson, sem 

kom að stefnumótun samtakanna fyrir árin 2010-2020. Hér á eftir koma niðurstöður 

þessara viðtala. 

8.1 Kraftur 

Kraftur var stofnað árið 1999 og er skilgreint sem félagasamtök sem veita stuðning fyrir 

ungt fólk sem greinst hefur verið með krabbamein og aðstandendur þess. Starfsemi 

Krafts felst í upplýsingagjöf, jafningjastuðningi og árið 2014 var Neyðarsjóður stofnaður 

til þess að styðja við beinan kostnað krabbameinsmeðferðar fyrir aðildarfélaga 

(Ragnheiður Davíðsdóttir, munnleg heimild, 30.mars 2017). 

8.1.1 Tilgangur og gildi 

Þegar kemur að Krafti er hægt að segja að tilgangur samtakanna þeirra sé tvenns konar. Í 

fyrsta lagi styðja persónulega við ungt krabbameinssjúkt fólk með upplýsingagjöf, 

jafningjafræðslu og Neyðarsjóðnum. Í öðru lagi eru þau að berjast á breiðum grunni fyrir 

bættri þjónustu og fyrir hagsmunum krabbameinssjúkra í heilbrigðiskerfinu (Ragnheiður 
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Davíðsdóttir, munnleg heimild, 30.mars 2017). Kraftur hefur yfirlýst gildi sem eru: 

Stuðningur - Samvinna - Lífið er núna. Samkvæmt Ragnheiði eru þessi gildi mikilvæg og 

stýra því hvernig samtökin starfa. 

8.1.2 Stefna og framtíðarsýn 

Kraftur hefur formlega stefnu sem var gerð fyrir árin 2011-2015, endurskoðuð og 

uppfærð árið 2015 og er enn í gildi. Stefnan er þessi: „Starf okkar miðast við að mæta 

þörfum krabbameinssjúklinga og aðstandenda. Kraftur vill beita sér fyrir heildstæðu 

samstarfi þeirra félaga sem sinna skjólstæðingum okkar á  Íslandi því við teljum að 

samstillt félög séu öllum til góða.  Það er sýn Krafts að skjólstæðingar eigi aðeins að 

þurfa hafa samband á einn stað  til að fá upplýsingar um hvaða félög þeir eiga erindi í og 

fá upplýsingar um þjónustu í boði“ (Kraftur, 2011)  Árið 2011 voru sett níu markmið sem 

ættu að styðja við stefnuna og framkvæmdaráætlun sett fram. Í viðræðum við Ragnheiði 

kom þó í ljós að samtökin hafa ekki langtíma fastmótaða framtíðarsýn, skipuleggja eitt ár 

í einu vegna þess að þau vita ekki hvernig aðstæður verða eftir eitt eða tvö ár 

(Ragnheiður Davíðsdóttir, munnleg heimild, 30.mars 2017). Samkvæmt Ragnheiði er þó 

eitt markmið félagsins sem hægt er að líta á sem framtíðarsýn og það er leggja niður 

Neyðarsjóðinn. Kraftur vill að ríkið hjálpi krabbameinssjúkum með lækniskostnað og því 

var einmitt sjóðurinn nefndur Neyðarsjóður þar sem styrkir úr sjóðnum fara til þeirra sem 

þurfa sárlega á því að halda. 

8.1.3 Stefnumótunarferli 

Árið 2015 var stefnan endurskoðuð. Tekin var vinnudagur þar sem lykilmenn Krafts, 

stjórn og starfsmenn, komu saman til þess að ræða stefnuna. Þeir sem tóku þátt í þessum 

vinnudegi voru starfsmenn Krafts og nokkrir meðlimir stjórnarinnar. Á vinnudeginum 

sjálfum kom upp sú hugmynd að notast við SVÓT greiningu til að meta stöðu félagsins. 

Úr SVÓT greiningunni komu áhugaverðir hlutir í ljós eins og til dæmis að einn styrkleiki 

samtakanna var smæð þeirra sem gaf þeim ákveðið frelsi til að fara í þau verkefni sem 

þeim datt í hug. Hins vegar var smæð félagsins einnig veikleiki þeirra vegna takmarkaðs 

mannauðs. Einnig kom fram ógnir af samkeppni annarra félagasamtaka sem kom Krafti á 

óvart. Upp úr SVÓT greiningunni komu hugmyndir um verkefni sem samtökin vildu fara 

í að framkvæma. Ásamt þessari greiningu skoðaði Kraftur markmið fyrri stefnu og 

skoðuðu samtökin hvernig þau hefðu gengið eftir. Einnig skoðuðu þau aðaláherslur 
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félagsins og hvaða starfsemi mætti efla og styrkja, hvaða verkefni mætti ljúka eða stöðva 

fyrir utan þá kjarnastarfsemi sem er í samtökunum. 

Auk endurskoðunar á stefnunni sjálfri var tilgangur félagsins endurskoðaður því 

eins og lýst var hér fyrir ofan er Kraftur bæði að veita persónulega þjónustu og beita sér í 

hagsmunabaráttu. Í endurskoðuninni kom fram að félagið vill verða enn sýnilegra í 

hagsmunabaráttu krabbameinssjúkra. „Hagsmunabaráttan er mjög mikilvæg í stefnu 

Krafts og sá þáttur sem hefur eflst hvað mest“ (Ragnheiður, munnleg heimild, 30.mars 

2017). Mesti kostur Krafts til að verða stærri í þessari baráttu er sá þáttur að þau eru 

engum háð og geta því gagnrýnt og barist fyrir því sem þau vilja og látið í sér heyra 

8.1.4 Áhrif ófjárhagslegs markmiðs á stefnuna 

Þegar spurt var um áhrif þess á stefnu Krafts að félagið sé ekki til vegna 

gróðarsjónarmiða hafði Ragnheiður þetta að segja. „Það vinnur enginn eða er 

sjálfboðaliði hjá Krafti án þess að gera það með hjartanu“ (Ragnheiður Davíðsdóttir, 

munnleg heimild, 30.mars 2017). Það að félagið stefni ekki að hagnaði gerir það að 

verkum að hennar mati að félagið þarf stöðugt að hugsa um peningana og hvernig eigi að 

nýta þá. Það hefur sannarlega áhrif á hvaða verkefni eru valin. Samkvæmt Ragnheiði 

myndi stefna þeirra gagnvart félagsmönnum sínum þó ekki breytast þó að fjármunir 

myndu aukast eða félagið stækka. Hjartað í starfseminni sé mikilvægari í mótun 

stefnunnar en fjármagnið sem þau búi yfir. Þetta gefur til kynna að fjármagn sé einungis 

áhrifavaldur varðandi framkvæmdargetu stefnunnar frekar en það hafi áhrif á hvert 

innihald stefnunnar sé. Annað sem Ragnheiður telur vera mjög mikilvægt stefnu Krafts er 

sú hugsun að engin hjálp né peningastyrkur er tekin sem gefin. Alla tíð hefur Kraftur lagt 

mikið upp úr því að sýna öllum sem leggja félaginu lið þakklætisvott og senda út 

persónuleg þakkarkort til þeirra sem styrkja félagið. Að veita persónulegar þakkir er þeim 

mjög mikilvægt.  

8.1.5 Innleiðing stefnu og verkefnaval 

Innleiðing stefnu Krafts byggir aðallega á þeim verkefnum sem sett voru til að styðja við 

markmið stefnunnar. Það er að segja ákveðin föst verkefni sem voru sett í stefnu 2011-

2015 og svo verkefni sem voru ákveðin í endurskoðuninni 2015. Föst verkefni eru til 

dæmis útgáfa Lífskrafts, fréttablaðs samtakanna, jafningjastuðningurinn, 

sálfræðiþjónustan og Neyðarsjóðurinn. Önnur stærri verkefni hafa verið ýmsar herferðir 

til að vekja athygli á Krafti og afla fjár fyrir samtökin. Fyrir utan þessi föstu verkefni þá 
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er áhugavert að sjá að ef einhver fær góða hugmynd býr Kraftur við það frelsi að 

framkvæma hana. Ragnheiður segir að verkefnaval sé fremur lífrænt og frjálslegt og hún 

leggur áherslu á það frelsi sem þau búa við sem óháð félag. „Kraftur í raun sér þörfina 

hverju sinni og reynir að bregðast við henni eins vel og hægt er“ (Ragnheiður 

Davíðsdóttir, munnleg heimild, 30.mars 2017). Kraftur, þrátt fyrir síbreytilegt 

verkefnaval, hefur samt sem áður ákveðin innleiðingarferli og tímamörk á sumum 

verkefna sinna. Þetta kemur til vegna þess að mörg verkefni sem þau inna af hendi eru 

styrkt af ákveðnum styrktaraðilum. Þá þarf oft að ljúka verkefnum innan ákveðins tíma 

sem styrktaraðilar setja. Þeir vilja sjá að verkefninu sé lokið og oftar en ekki vilja þeir sjá 

mælingar eða yfirlit yfir framvindu og árangur verkefnisins. 

Aðrar hömlur geta líka verið á framkvæmd verkefna, þær stærstu eru fjármagn og 

mannafli. Þar sem starfsemi Krafts byggir á styrkjum þá þarf að huga að fjármagni hverju 

sinni. Auk þess sem starfsemin byggir á sjálfboðaliðastarfi tekur oft lengri tíma að 

framkvæma verkefnin. Sjálfboðaliðar Krafts eru að sinna starfinu með öðru, til dæmis 

vinnu eða námi og því oft erfiðara að fá einstaklinga til að skuldbinda sig til lengri tíma 

en hægt er til dæmis í fyrirtæki með starfsmenn í fullu starfi. 

8.1.6 Endurskoðun og mæling á árangri 

Eins og kom fram áður var stefna Krafts endurskoðuð árið 2015. Félagasamtökin hafa 

stækkað ört á seinustu þremur árum og Ragnheiður segir að félagið muni bráðlega fara í 

stefnumótunarvinnu þar sem þörf er á að endurskoða stefnu og markmið samtakanna.  

Þar sem Kraftur sækir oft um styrki fyrir verkefnum sem samtökin vilja 

framkvæma er oft spurt um mælingu árangurs í styrkjaumsóknunum. Kraftur mælir 

árangur stefnu sinnar í aukningu félagsmanna og þeirra sem sækja sér þjónustu félagsins. 

Samtökin skoða einnig vitneskju um félagið í skoðanakönnunum þar sem kannað er 

hversu ofarlega í huga fólks ákveðin félagasamtök eru. Könnunin snýst um hvaða samtök 

koma fyrst upp í hugann þegar hugsað er um félagasamtök. Á þessum lista er Kraftur nú í 

tólfta sæti. Einnig mæla þau hversu mikið fólk, sem nýtir ekki þjónustu þeirra, leitar til 

þeirra til dæmis varðandi verkefni úr háskólum líkt og á við um þessa rannsókn. Hins 

vegar er mæling ánægju þeirra sem nýta sér þjónustuna ekki formleg. Félagið tekur 

frekar eftir því þegar fólk talar jákvætt um samtökin á samfélagsmiðlum og að það smiti 

út frá sér um jákvætt orðspor félagsins (Ragnheiður Davíðsdóttir, munnleg heimild, 

30.mars 2017). 
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8.2 Skátarnir 

Bandalag íslenskra skáta eru landssamtök skáta og skátafélaga á Íslandi, félagið var 

stofnað árið 1924, og hefur um 2500 virka skáta á sínum snærum. Bandalag íslenskra 

skáta er formlegur aðili að heimsbandalögum skáta sem kallast WAGGS (World 

association of girl guides and girl scouts) og WOSM (World Organization of Scout 

Movement). Á Íslandi starfa nú 26 skátafélög um land allt. 

8.2.1 Tilgangur og gildi 

Hlutverk skátahreyfingarinnar og tilvistargrundvöllur hennar er að gera heiminn betri. 

Markmið skátahreyfingarinnar er að „stuðla að uppeldi barna, unglinga og ungs fólks á 

þann veg að þeir einstaklingar sem skátauppeldis njóta verði sjálfstæðir og sjálfum sér 

nógir en jafnframt virkir og ábyrgir samfélagsþegnar“ (Bandalag íslenskra skáta, e.d. -a). 

Einnig er markmið þeirra leiðtogaþjálfun meðlima svo að ekki einungis geti þeir verið 

virkir leiðtogar til að stjórna öðrum og ná settu marki heldur líka til að vera leiðtogar í 

eigin lífi.  

Skátahreyfingin á Íslandi hefur yfirlýst gildi sem finnast í skátalögum þeirra og 

skátaheit. Á Íslandi er skátaheitið loforð sem skátar gefa sjálfum sér, loforð um að gera 

alltaf sitt besta. Skátaheitið hljómar svona: „Ég lofa að gera það sem í mínu valdi stendur 

til þess að gera skyldu mína við samvisku og samfélag, að hjálpa öðrum og halda 

skátalögin“ (Bandalag íslenskra skáta, e.d. -b). Ásamt skátaheiti eru skátalög í gildi. Þessi 

skátalög eru alþjóðleg skátalög þar sem inntakið er alltaf það sama en orðalag oft 

öðruvísi gagnvart mismunandi löndum og menningu. Skátalögin eru í raun 

hegðunarmynstur sem einstaklingar geta tileinkað sér og er í raun ekki tilskipun í sjálfu 

sér heldur tækifæri um viðhorf og hegðun (Bandalag íslenskra skáta, e.d. -b). Skátalögin 

eru eftirfarandi:  Skáti er hjálpsamur, skáti er glaðvær, skáti er traustur, skáti er 

náttúruvinur, skáti er tillitssamur, skáti er heiðarlegur, skáti er samvinnufús, skáti er 

nýtinn, skáti er réttsýnn og skáti er sjálfstæður. 

8.2.2 Stefna og framtíðarsýn 

Skátahreyfingin hefur nú í gildi stefnu fyrir árin 2015-2020 sem hefur sex markmið sem 

unnið er að markvisst að uppfylla. Þessa málaflokka má sjá fyrir neðan í töflu 4. 

Framtíðarsýn þessarar stefnu er eftirfarandi: „Árið 2020 verður skátahreyfingin á Íslandi 

orðin þekkt af stjórnvöldum og almenningi í landinu sem ein fremsta uppeldishreyfing á 

Íslandi með yfir 5000 starfandi skátum í öllum helstu þéttbýliskjörnum landsins, sem 
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deila sameiginlegum gildum og hafa áhrif til góðs í samfélagi sínu og í heiminum 

öllum“ (Bandalag íslenskra skáta, 2015). 

Tafla 4 Markmið stefnu skáta 2015-2020 (Bandalag íslenskra skáta, 2015) 

Efling ungs fólks til 

virkrar þátttöku og áhrifa 

 

Skátahreyfingin veitir ungu fólki tækifæri til að rækta hæfileika 

sína og þekkingu svo að það eflist og taki sjálfstæðan virkan og 

ábyrgan þátt í skátastarfinu sem og samfélaginu öllu. Þátttaka, 

viðurkenning og samskipti milli kynslóða er til staðar þegar boðið 

er upp á skátastarf fyrir börn og ungmenni. 

Uppeldis- og 

menntunaraðferðir 

Starfsgrunnur skáta skapar aðstæður fyrir óformlegt menntakerfi 

þar sem Skátaaðferðinni er beitt við að efla getu ungs fólks til að 

takast á við verkefni framtíðarinnar. Skátahreyfingin laðar að, 

þjálfar og heldur í fullorðna sjálfboðaliða til að viðhalda kröftugu 

skátastarfi.  

Fjölmenning og aðild 

minnihlutahópa 

Skátastarf endurspeglar samfélagið á hverjum stað og stendur 

öllum til boða. Fjölbreytni á ekki aðeins við um félagsaðild heldur 

líka starfið sjálft. 

Samfélagsleg áhrif 

Sérhver skáti tekur þátt í samfélagsþjónustu og deilir þeirri reynslu 

til hvatningar fyrir aðra. Með starfi sínu og verkefnum leggja 

skátar sitt af mörkum til samfélagsins og eru í fararbroddi við að 

stuðla að jákvæðum breytingum á samfélaginu, manngerðu og 

náttúrulegu umhverfi. 

Samskipti og 

almannatengls 

 

Ásýnd Skátahreyfingarinnar gefur skýra mynd af því sem skátar 

gera og þeim gildum sem þeir standa fyrir. Áhrifaríkustu 

samskiptaleiðir eru nýttar til að miðla upplýsingum um skátastarf. 

Skátahreyfingin er í samstarfi við aðila sem starfa í samræmi við 

grunngildi BÍS. 

Stjórnskipulag og 

stjórnsýsla 

Stjórnskipun skátahreyfingarinnar er gagnsæ, ábyrg, skilvirk og í 

samræmi við grunngildi BÍS með áherslu á að þjóna markmiðum 

og framtíðarsýn skátahreyfingarinnar. Gott samstarf er á milli 

skátafélaga, stjórnar BÍS og skátamiðstöðvarinnar. Þá er 

mannauður og fjármagn nýtt á skilvirkan hátt í þágu 

skátahreyfingarinnar. 
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8.2.3 Stefnumótunarferli 

Núverandi stefnumótun skátanna byggir í raun á fyrri stefnumótun þeirra fyrir árin 2010-

2014. Upphaf þeirra stefnumótunar má rekja til þess að hreyfingin fann þörf á því að 

skoða hvernig samfélagið hafði breyst, hvert þau væru að fara og hver væri núverandi 

þörfin, því hreyfingin var föst í verkferlum fortíðarinnar. Annmarkar voru á innri 

starfseminni, svokölluðum kjarna sem hreyfingin þurfti að glíma við. Það var þörf á því 

að setjast niður og ákveða hvert hreyfingin ætlaði stefna og hvernig væri hægt að nýta 

tíma og fjármuni sem best. Eins og Hermann kom orðum að því „Ef þú ert ekki með 

stefnumótun þá ertu bara týndur“ (Hermann Sigurðsson, munnleg heimild, 7. apríl 2017). 

Að hans sögn verður að marka stefnu því að ef búið er að marka leið fyrir einstaklinga þá 

getur fólk ákveðið að það vilji koma  með. Að það sé eitthvað verðugt markmið sem 

stefnt er að.  

Í stefnumótunarferlinu fyrir árin 2010-2014 hittust aðilar frá öllum 

skátafelögunum og unnið var að stefnumótun, markmiðasetningu og framtíðarsýn. Eftir 

að stefna myndaðist var ákveðið að bera þá stefnu saman við alþjóðastefnu 

skátahreyfingarinnar WOSM. Samanburðurinn sýndi að þessar stefnur væru keimlíkar og 

ákveðið var að taka upp ýmsa liði þessarar alþjóðlegu stefnumótunar og aðlaga að þeirra 

eigin. Hins vegar var fjármagn árið 2010 mikið vandamál eins og hjá mörgum öðrum 

félagasamtökum á þessum tíma. Fjármagnsleysið hamlaði og hægði á framkvæmd 

stefnunnar og gerði það að verkum að ekki var hægt að fylgja stefnunni eftir.  

Árið 2015 var ákveðið að fara í stefnumótunarvinnu að nýju. Að þessu sinni var 

ákveðið að fara á heimsþing skáta og skoða stefnu sem þar var í gildi. Aftur báru þau 

stefnu sína og stefnu alþjóðarhreyfingarinnar saman og ákveðið var að nota þá stefnu sem 

grunn fyrir skátahreyfinguna á Íslandi. Að þessu sinni var ferlið öðruvísi að því leyti að 

mun þéttari og minni hópur kom að stefnumótuninni. Þar voru aftur stjórn og 

framkvæmdarstjóri en nú voru einungis félagsforingjar flokka í staðinn fyrir að allir 

flokkarnir tækju þátt. Einnig kom að ferlinu sérfræðingur í stefnumótun. SVÓT greining 

var gerð til þess að meta stöðu skátanna og farið var yfir grunnstöðu þeirra.  Út frá SVÓT 

greiningunni var framtíðarsýn stefnunnar ákveðin. Sex markmið úr alþjóðastefnunni voru 

greind og forgangsröðuð eftir þörf skátanna á Íslandi. Í þetta sinn voru sett raunhæf 

markmið og frá markmiðum voru sett niður mælanleg verkefni. Þessi mælanleiki 

samkvæmt Hermanni var það sem vantaði í fyrri stefnumótun og hafði gert þeim erfitt 

fyrir. 
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8.2.4 Áhrif ófjárhagslegs markmiðs á stefnuna 

Áhrif þess að vera ekki með hagnaðarvon sést í stefnumótuninni þannig að frekar er lögð 

áhersla á hvernig eigi að nýta peninginn sem best til þess að styrkja mannauðinn og efla 

gæðin frekar en að græða pening. Skátarnir snúast um mannauð og gæði en ekki gróða og 

gæði. „Markmiðið er að gera manneskjurnar betri og við munum eyða öllum okkar 

peningum í það“ (Hermann Sigurðsson, munnleg heimild, 2017). Innri hvatinn og 

hugsjónin að gera heiminn betri er mjög mikilvægur í stefnumótuninni. (Sigríður 

Ágústsdóttir, munnleg heimild, 7. apríl 2017). 

8.2.5 Innleiðing stefnu og verkefnaval 

Innleiðingarferli stefnunnar var aðgerðaráætlun verkefna. Í starfi skátanna eru sjö ráð 

sem koma að mismunandi þáttum starfseminnar. Hvert ráð hefur það hlutverk að koma 

með tillögu að verkefnum og framkvæma þau. Á hverju ári er gerð aðgerðaráætlun til 

eins árs og öll ráðin setja fram sínar hugmyndir að verkefnum. Verkefnin eru síðan borin 

saman við markmið stefnunnar til að sjá hvort þau styðji við stefnuna sjálfa (Sigríður 

Ágústsdóttir, munnleg heimild, 7. apríl 2017). Eftir að verkefni þess árs eru valin eru þau 

framkvæmd eftir því sem fjármagn og mannauður leyfir. Fjármagn, tími og fjöldi 

sjálfboðaliða eru einmitt mestu hömlur á því hvaða verkefni eru valin til að fylgja eftir 

stefnu skátanna. Hermann segir að ólíkt fyrirtækjum verður að passa að þrengja ekki of 

mikið að sjálfboðaliðum því þá fara þeir. Sjálfboðaliðar eru ekki skuldbundnir líkt og 

fólk í vinnu. Hermann segir að fjármagnið stýri í raun hraða aðgerðaráætlunarinnar og ef 

fjármagnið er minna þá hægja þeir frekar á og taka meiri tíma til að framkvæma 

verkefnin. Verkefnaval er mjög formfast og fyrirfram mótað og ekki er svigrúm til að 

stökkva í hvaða verkefni sem er (Hermann Sigurðsson og Sigríður Ágústsdóttir, munnleg 

heimild, 7. apríl 2017). 

8.2.6 Endurskoðun og mæling á árangri 

Stefna skátanna er endurskoðuð einu sinni á ári og aðgerðaráætlun og starfsáætlun borin 

saman við markmið stefnunnar. Öll verkefni eru borin saman við stefnuna og ekki settur 

peningur í verkefnin nema þau styðji við hana. Skátarnir eru á fjárlögum frá ríkinu og þar 

er gerð krafa um þriggja ára stefnu. Vegna fjárlaganna þurfa samtökin að senda skýrslur 

um framvindu reglulega og því er endurskoðun mjög mikilvæg (Hermann Sigurðsson og 

Sigríður Ágústsdóttir, munnleg heimild, 7. apríl 2017). 
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Verkefni sem styðja við stefnuna eru endurmetin á þriggja mánaðafresti, árangur 

og framvinda skoðuð. Þessi verkefni eru aðalmælikvarði árangurs stefnunnar sem og 

efling þátttöku og fjölgun virkra skáta. Þessi mælanleiki er bæting frá fyrri stefnumótun 

þar sem ekki var nægilega vel fylgt eftir framvindu stefnunnar (Sigríður Ágústsdóttir, 

munnleg heimild, 7. apríl 2017). 

8.3 Rauði krossinn á Íslandi 

Rauði krossinn á Íslandi var settur á stofn árið 1924 og er hluti af Alþjóðahreyfingu 

Rauða krossins og Rauða hálfmánans sem er útbreiddasta og fjölmennasta 

mannúðarhreyfing heims. Samtökin Rauði krossinn eru skilgreind sem hjálparsamtök og 

eru heyra einnig undir alþjóðaráð Rauða krossins.  

8.3.1 Tilgangur og gildi 

Tilgangur hreyfingarinnar er að vernda líf og heilsu berskjaldaðra hópa og tryggja 

virðingu fyrir mannlegu lífi (Rauði krossinn, e.d.). Gildi eða grundvallarsjónarmið Rauða 

krossins eru þó nokkur og eru eftirfarandi: mannúð, óhlutdrægni, hlutleysi, sjálfstæði, 

sjálfboðin þjónusta, eining og alheimshreyfing. Meginhlutverk hreyfingarinnar sem sjá 

má í stefnumótun þeirra 2010-2020 er að „bregðast við hvers konar neyð, hvort heldur er 

af nátturu- eða mannavöldum og standa vörð um þá einstaklinga og/eða hópa sem verst 

eru staddir“ (Rauði krossinn, 2016). Rauði krossinn á Íslandi telur fjörutíu og tvær deildir 

sem staðsettar eru víðsvegar um landið ásamt landsskrifstofu sem finna má í Reykjavík. 

8.3.2 Stefna og framtíðarsýn 

Rauði krossinn á Íslandi hefur tíu ára stefnu sem er í gildi frá 2010 fram til 2020. Stefnan 

var endurskoðuð árið 2016. Í stefnu Rauða krossins hafa samtökin það markmið að efla 

starf sitt og aðlaga sig að síbreytilegum aðstæðum og þörfum. Mikilvægi er lagt á nýjar 

leiðir í fjáröflun og endurmat á árangri félagsins. Einnig er stefnt að því að efla samstarf 

milli deilda. Verkefni flóttafólks og hælisleitenda hafa orðið umfangsmeiri á síðustu 

árum og voru þau fest í sessi í kafla stefnunnar um mannúð og félagslegt öryggi. Í stefnu 

Rauða krossins eru þrír aðalmálaflokkar og undir þá falla verkefni og markmið 

stefnunnar. Sjá má stefnu og framtíðarsýn í svokölluðu stefnuhúsi samtakanna á mynd 5.  
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Mynd 5 Stefnuhús Rauða krossins (Rauði krossinn, 2016) 

8.3.3 Stefnumótunarferli 

Grunnstefna Rauða krossins á Íslandi kemur frá alþjóðahreyfingunni. Sú stefna er alltaf 

til tíu ára og krafa er um að stefna landsfélaganna spegli alþjóðastefnuna. Það er því 

hlutverk alþjóðahreyfingarinnar að setja niður stefnurammann og svo er hlutverk hvers 

og eins landsfélags að móta sína stefnu út frá þessum ramma. Rauði krossinn finnur sínar 

áherslur með því að gera svokallaða þarfaskýrslu. Sú skýrsla heitir „Hvað þrengir 

að?“ og meginlínan í þessari skýrslu er að finna þann hóp sem stendur hvað verst að vígi. 

Þessi skýrsla er gefin út á tveggja til fjögurra ára fresti og árið 2010 var slík skýrsla 

einnig gerð þegar stefnumótun Rauða Krossins átti sér stað. Stefnumótunarnefnd var 

skipuð í upphafi ferlisins og samanstóð af fulltrúum stjórnar, framkvæmdarstjóra og 

fulltrúum svæðadeilda. Stefnumótunarnefnd framkvæmdi SVÓT greiningu og eftir að 

bæði alþjóðastefnan og þarfaskýrslan voru til komnar hófst umræða í öllum deildum sem 

voru þá um fimmtíu talsins. Svæðisstarfsmenn fóru og ræddu við sínar deildir og 

markmið ferlisins var að gefa öllum tækifæri til að tjá sig varðandi stefnuna. Kristján 

kemur að því orði að það sé mikilvægt að „fólk fái að vera með í ferlinu og þá er 

innleiðingin auðveldari“ (munnleg heimild, 12.apríl 2017). Auk umræðu í deildum voru 

svæðisfundir og svo formannafundir þar sem unnið var úr upplýsingunum frá deildum og 

svæðum. Þegar komin var mynd á stefnuna var hún lögð fyrir á formannafundi af 
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stefnumótunarnefndinni. Þar fóru formenn svæða yfir skjalið og skiluðu svo aftur til 

nefndar. Eftir það var stefnan kynnt á landsfundi og þar var hún samþykkt 2011.  

Framkvæmdaráætlun er unnin árlega og hún lögð fram á aðalfundi og miðar hún 

að því að ákveða hvaða verkefni á að framkvæma undir hverjum þætti stefnunnar. Líkt 

og sjá má í stefnuhúsinu á mynd 5 eru þrír yfirmálaflokkar sem verkefni falla undir. Ef 

tillaga um verkefni kemur þá þarf að fylla út umsókn þar sem vísað er í stefnuna og hver 

markmið og árangursviðmið verkefnisins eru. Mikil formfesta er á staðfestingu verkefna 

og hefur það stundum verið gagnrýnt fyrir að vera of mikil skriffinnska en Kristján segir 

að þessi krafa hafi komið frá eldri stefnumótun. Kristján tekur fram að það þurfi  að hafa 

í huga að Rauði Krossinn er ekki 100% frjáls félagasamtök ef svo má að orði komast. 

Félagið sé bundið af íslenskum lögum, lögum alþjóðaráðs Rauða Krossins og stefnu 

alþjóðarhreyfingarinnar. 

8.3.4 Áhrif ófjárhagslegs markmiðs á stefnuna 

Að vera ekki í hagnaðarvon þýðir að „þú þarft alltaf að tryggja að þú hafir fjármagn til að 

þú getir gert það sem þú vilt gera“ (Kristján Sturluson, munnleg heimild, 12. apríl 2017). 

En viðmið í félagasamtökum um hvað þurfi að gera verða önnur en í fyrirtækjum. Þess 

vegna er samkvæmt Kristjáni mikilvægt að meta þarfirnar og hvernig eigi að mæta þeim. 

Fólkið sem drífur samtökin áfram eru eldhugarnir og eignarhald verkefna verður mjög 

mikið. Þó getur það verið vandamál ef eignarhald er svo mikið að verkefni eru teygð 

umfram það þegar þörfin hefur verið uppfyllt. „Stefnumótunin er til þess að ramma það 

inn til að við séum viss um það sem við erum að fara að gera“ (Kristján Sturluson, 

munnleg heimild, 12. apríl 2017). Þannig er stefnan notuð til þess að skerpa framtakið. 

Samkvæmt Kristjáni er auðveldara að vera með stjórnun og stefnumótun í fyrirtæki. 

Þegar unnið er með félagasamtökum hafa sjálfboðaliðar ekki þennan fjárhagslega 

ávinning sem fylgir fastri vinnu. Það þarf að finna það sem drífur fólk áfram. Þar skiptir 

hugsjón miklu máli (Kristján Sturluson, munnleg heimild, 12. apríl 2017). 

8.3.5 Innleiðing stefnu og verkefnaval 

Innleiðingarferli Rauða krossins fólst aðallega í breyttum eyðublöðum og aðlögun fólks á 

þeim. Auk setningu framkvæmdaráætlunar á verkefnum til að ná markmiðum. 

Samkvæmt Kristjáni hafði í raun ekki mikið breyst frá fyrri stefnumótun efnislega. 

Kristján bendir þó á að mikil breyting hafi orðið á því hversu virk grasrótin er og aðkoma 

hennar að stefnumótun hefur aukist. Kristján segir að oft vill verða í félagasamtökum að 
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grasrótin finnist hún ekki hafa nógu mikil áhrif upp á við til stjórnarinnar en vill meina að 

Rauða krossinum hafi tekist vel að breyta því í gegnum árin. 

Í samtökunum er nú verkefnasjóður þar sem sótt er um fjármagn. Það sem á að 

hafa áhrif á verkefnaval er að sinna þeim sem þurfa mest á því að halda. Hins vegar eru 

sumir hópar í samfélaginu sem Rauði krossinn getur einfaldlega ekki aðstoðað vegna 

stöðu þeirra sem sjálfboðaliðasamtök. Það er að segja þau vantar bolmagn, sérfræðinga 

og fjármagn til að geta sinnt þeim. Stundum hefur verið stofnaður rekstur til að halda 

utan um slíkt sem hefur svo orðið sjálfstæð eining. Dæmi um það er endurhæfing öryrkja. 

Eins og hjá mörgum öðrum félagasamtökum eru fjármagn og mannauður mestu 

hömlurnar á framkvæmd verkefna.  Rauði krossinn fer í verkefni þar sem hægt er að nota 

sjálfboðaliða eins og til dæmis frú Ragnheiði sem er mannað að mestu af sjálfboðaliðum 

sem eru hjúkrunarfræðingar. Kristján segir þó að breyting á sjálfboðaliðamenningu 

síðastliðin ár hafi einnig sett strik í reikninginn. „Það er erfiðara að fá sjálfboðaliða sem 

eru tilbúnir að binda sig í ákveðin verkefni. [...] Fólk vill koma inn í stuttan tíma, gera 

eitthvað og vera svo laus“ (Kristján Sturluson, munnleg heimild, 12. apríl 2017). Dæmi 

um þetta eru að sum fyrirtæki gefa starfsmönnum sínum val um að eyða einum degi á ári 

í sjálfboðaliðastarf. Sem er gott að sjá, en þessi þróun í sjálfboðaliðamenningunni kemur 

niður á verkefnunum. Það eru mörg verkefni í Rauða krossinum sem þurfa sjálfboðaliða í 

lengri tíma og reglulega. 

Samkeppni hefur ákveðin áhrif á verkefnaval og framkvæmd þeirra. Þrátt fyrir að 

ekki sé mikið talað um samkeppni í þriðja geiranum þá er hún til staðar. Samkvæmt 

Kristjáni er samkeppni um fólk, samkeppni um athygli, samkeppni um fjármagn og 

samkeppni um stuðning frá stjórnvöldum. Hins vegar hefur Rauði krossinn verið í þeirri 

góðu stöðu að eiga opið samtal við stjórnvöld fyrir tilstilli Genfar samningsins. Einnig er 

alþjóðaráðstefna Rauða krossins á fjögurra ára fresti þar sem fulltrúar Rauða 

krossfélaganna og fulltrúar þeirra landa sem skrifað hafa undir Genfarsamningana hittast 

og ræða saman. Jafnvel þó að samkeppni sé til staðar þá er líka heilmikil samvinna í 

þriðja geiranum samkvæmt Kristjáni.  Þegar félagasamtök geta fundið sameiginlega fleti 

þá eru flestir tilbúnir að vinna saman. Sem dæmi um þetta er samvinna Rauða krossins og 

björgunarsveitanna. Í raun myndi stefna Rauða krossins gera þeim kleift að sinna því 

starfi sem björgunarsveitirnar gera, það er viðbragðshjálp við náttúruhamförum. En líkt 

og Kristján segir þá sinna björgunarsveitirnar á Íslandi því starfi vel og því í stað þess að 

Rauði krossinn sé einnig með slíka þjónustu vinnur hann með björgunarsveitunum og 

ekki er skörun á milli verkefna. „Að vera með svona stefnu segir: við erum hér“ (Kristján 



 

43 

Sturluson, munnleg heimild, 12. apríl 2017) og hjálpar að skilgreina hlutverk 

samtakanna. Að sögn Kristjáns veitir stefnan leiðarvísi varðandi hvaða verkefni eru 

viðeigandi að fara í til að uppfylla stefnuna í stað þess að fara í hvaða verkefni sem er, 

þar sem markmið er óljóst. 

8.3.6 Endurskoðun og mæling á árangri 

Stefnan var endurskoðuð árið 2016 og gerir alþjóðahreyfing Rauða krossins kröfu á að 

landsfélögin geri slíkt. Alþjóðarhreyfingin endurskoðar einnig alþjóðarstefnuna í heild. 

Samkvæmt Kristjáni eru mælikvarðarnir snúnir því maður hefur ekki niðurstöðu 

rekstrarreiknings (e. bottom-line) og oft á tímum er matið huglægt. Hins vegar í 

framkvæmdaráætluninni sem deildirnar hafa á að setja markmið og eftir árið er farið yfir 

hversu vel tókst upp. Einnig er skoðað hversu margir virkir sjálfboðaliðar eru og hversu 

margir sóttu sér þjónustuna. Samkvæmt Kristjáni þá þarf að fara varlega í mælingar til að 

kæfa fólk ekki í skriffinnsku en segir að sama skapi  þurfi  að mæla árangur því ef þau 

mæli ekki árangur hvernig eiga þau þá að færa rök fyrir tilvist sinni.  
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9 Umræða og greining 

Í þessum umræðukafla verður í fyrsta lagi stefnumótunarferli samtakanna greint og 

rannsóknarspurningunni svarað „Samræmist stefnumótun þessara þriggja félagasamtaka 

kenningum um stefnumótun í fyrirtækjum eða kenningum um stefnumótun í 

félagasamtökum?“. Í öðru lagi verða settar fram ráðleggingar varðandi stefnumótun 

félagasamtakanna sem þau gætu nýtt sér. Ráðlegginginar byggja á fræðum stefnumótunar 

bæði úr kenningum fyrirtækja og félagasamtaka sem ég tel að geti verið hjálplegar við 

stefnumótun framtíðarinnar. 

9.1 Kraftur 

Ef litið er til greiningar Peters Frumkins (2002) á hlutverki félagasamtaka er hægt að 

staðsetja Kraft sem samtök sem sinna félagslegri eftirspurn og veita félagsleg verkefni 

þar sem markaður eða ríkið starfar ekki. Þar eru þau skilgreind í þeim flokki sem veita 

opinbera þjónustu. Hins vegar eru þau líka í hagsmunabaráttu fyrir aðildarfélaga sína og 

gætu því einnig flokkast undir pólitíska og borgaralega þátttöku (Frumkin, 2002). 

 Hægt að draga þá ályktun að stefna Krafts falli inn í nokkra hugsunarskóla 

Mintzbergs ofl (2005). Með tilliti til upplýsinga er í fyrsta lagi hægt að sjá að hér eigi við 

Frumkvöðlaskólinn þar sem áhersla er á innsæi og dómgreind frekar en framtíðarsýn. Í 

öðru lagi getur Kraftur fallið inn í Lærdómsskólann þar sem áhersla er á að 

skipulagsheildir læri með tíma á aðstæður sínar og öðlist þá hæfni sem þarf til að takast á 

við þær. Í þriðja lagi og síðasta lagi er Menningarskólinn til staðar þar sem áhersla er 

lögð á sameiginlega hagsmuni.  

Ég tel að stefna Krafts fylgi birtingaraðferð Lynch (2012). Það er að segja þegar 

umhverfi skipulagsheildannar er óstöðugt og stefna hennar þróast með tilliti til aðstæðna. 

Þetta á við Kraft eins og Ragnheiður kom inn á þá er umhverfi félagsins óvisst, fjármagn 

takmarkað og þegar Kraftur sér þörfina bregst félagið við hverju sinni eftir sinni bestu 

getu. Þessi aðferð, birtingaraðferðin, á betur við í tilfelli Krafts en formskriftaraðferð sem 

fylgir formföstum ferlum.  

Þegar kemur að því að bera saman stefnumótun Krafts við kenningar um 

stefnumótun fyrirtækja og stefnumótun félagasamtaka má finna fleiri einkenni 

stefnumótunar í félagasamtökum en stefnumótun fyrirtækja. Þeir sem tóku þátt í 
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endurskoðun stefnunnar voru lykilmenn Krafts, starfmenn og meðlimir stjórnar líkt og 

mælt er með í handbók Brysons. Tilgangur samtakanna var endurskoðaður og markmið 

samtakanna breytt í að vera meiri hagsmunasamtök. Hins vegar mátti ekki sjá skýra 

framtíðarsýn sem stýrði stefnunni heldur virtist hún vera til skemmri tíma. Annað dæmi 

um að stefnumótunin samræmist ekki stefnumótun fyrirtækja er að ekki var lögð mikil 

áhersla á að staðsetja félagið í samhengi við önnur félagasamtök. Notkun SVÓT 

greiningarinnar var ekki fyrirfram ákveðin heldur kom sú hugmynd upp á vinnudeginum 

sjálfum. Ekki var notast við önnur greiningartól líkt og Pestel, Fimm krafta greiningu 

Porters eða aðra þarfagreiningu. Þó má sjá vísbendingar um fimmta skref Brysons þar 

sem stefnumiðuð vandamál eru tekin fyrir. Mikil áhersla er hjá Krafti að bæta þjónustu 

við félagsaðila sína og þá hvað mest í hagsmunabaráttu. Þetta stefnumiðaða vandamál var 

sýnilegt í endurskoðun stefnunnar 2015.  

Aðaláherslur stefnumótunar Krafts voru þau verkefni sem valin voru til 

framkvæmdar til að styðja við stefnu þeirra og það var í raun innleiðing stefnunnar 

sjálfrar. Gildi Krafts virðast stýra miklu í starfsemi þeirra og einnig að hjartað og 

hugurinn hefur meiri áhrif á stefnuna en fjármagnið sem þau búa yfir. Allt í allt má segja 

að stefnan sé formföst upp að vissu marki en bregst þó við breytingum í umhverfi og eftir 

aðstæðum. Þetta er vísbending um að stefna Krafts hafi einkenni mynsturs (e. pattern) 

líkt og Mintzberg ofl. (2005) skilgreina stefnu sem sjá má í kafla 2. Verkefni og 

hugmyndir sem koma með tíð og tíma eru framkvæmd eftir bestu getu og þörfin hverju 

sinni ræður einnig miklu hvernig starfsemi Krafts þróast og breytist. Mæling árangurs er 

sýnileg að vissu marki í starfsemi Krafts þegar sú krafa er gerð í styrktarumsóknum, en 

ekki virðist vera reglulegar mælingar innan samtakanna.  

Svarið við rannsóknarspurningunni er að stefnumótun Krafts fylgir nokkrum 

ákveðnum skrefum líkt og tilgangi samtakanna, setningu verkefna og markmiða en ekki 

eru sterkar vísbendingar um að þau styðjist við ítarlegra ferli stefnumótunar líkt og 

umhverfisgreiningu, innleiðingarferli eða eftirfylgni stefnu, sem sjá má í kenningum um 

stefnumótun fyrirtækja eða handbók Brysons um stefnumótun félagasamtaka. Því er 

niðurstaðan sú að ekki eru nægar vísbendingar til að staðsetja Kraft undir aðra hvora 

kenninguna. Hér þarf að taka tillit til þess að viðmælandi minn var ekki starfandi innan 

Krafts árið 2011 þegar farið var í stefnumótunarferli heldur einungis við endurskoðun 

stefnunnar árið 2015 og því einhver hætta á að upplýsingar um ítarlegri skref 

stefnumótunarferlisins sé ábótavant. 
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9.1.1 Ráðleggingar 

Ráðleggingar mínar til Krafts varðandi framtíðarstefnumótun fela í sér nokkur skref. 

 Fyrsta skrefið er að greina hvaða lykileinstaklingar eru nauðsynlegir aðkomu 

stefnumótunar líkt og Bryson ráðleggur í fyrsta þrepi stefnumótunar í félagsamtökum. Nú 

í dag virðist það vera fulltrúar stjórnar og starfsmenn. Ráð mitt væri að fá einn til tvo 

fulltrúa úr flokki sjálfboðaliða. Það dregur úr togstreitu þegar kemur að innleiðingu 

stefnunnar að hafa fengið álit að minnsta kosti þessara þriggja hagsmunaaðila. Auk þess 

legg ég til að fá sérfræðing í stefnumótun til að að stýra ferlinu þar sem sérfræðikunnátta 

gæti nýst til auka líkur á að mótuð stefna verði heildstæð sem og raunhæf.  

Annað skref er að gera ítarlegri greiningu á ytra og innra umhverfi sínu til þess að 

sjá stöðu sína í samfélagi félagasamtaka á Íslandi. Í þessu skrefi legg ég til notkun Pestel 

greiningar á ytra umhverfi, þar sem í þessari rannsókn var fundið út að breytilegar ytri 

aðstæður gerðu það að verkum að Kraftur var ekki með fullmótaða framtíðarsýn líkt og 

kom fram í kafla 8.1.2. Með Pestel greiningunni er möguleiki að minnka ófyrirsjáanleika 

aðstæðna með aukinni vitund innan samtakanna á þeim öflum sem hafa áhrif á þau. Auk 

þess ráðlegg ég þeim að notast við samkeppniskraftagreiningu. Þó að ekki sé mikið talað 

um samkeppni í þriðja geiranum getur hún verið margvísleg. Mikilvægt að gera sér grein 

fyrir hvaða aðilar eru á svipuðum markaði ef svo má kalla til að gera sér grein fyrir 

samkeppni um til dæmis fjármagn og mannafla. Einnig legg ég til að þarfagreining sé 

gerð fyrir markhópinn sem notar þjónustu Krafts. Sú þarfagreining gæti hjálpað til að 

greina áherslur stefnunnar niður í mælanleg verkefni. 

Í þriðja skrefi legg ég til að starfsemi Krafts verði greind niður í viðeigandi 

málaflokka. Dæmi um slíkt væri að aðskilja persónulega þjónustu og hagsmunabaráttu. 

Undir þá tvo flokka er hægt að setja niður aðaláherslur og síðan markmið og verkefni. Að 

hafa vel skilgreind málefni hjálpar til svo hægt sé að máta verkefni við áherslur og stuðla 

að því að verkefnin styðji við stefnuna. Eftir skilgreiningu málaflokka væri hægt að búa 

til framtíðarsýn og ákvarða tímalengd stefnunnar. Vegna vitneskju um óstöðugt umhverfi 

samtakanna legg ég til þriggja ára stefnu til að byrja með.  

Í fjórða skrefi, líkt og Bryson leggur til að vera með ítarlega aðgerðaráætlun og 

hlutverkaskiptingu, legg ég til að ákveðin verkefni verði sett í framkvæmdaráætlun í 

byrjun hvers árs svo að aðgerðaráætlun sé í gildi hverju sinni. Líkt og í viðtali Krafts 

kom fram að samtökin búa við það frelsi að ef upp kemur góð hugmynd getur hún verið 

framkvæmd. Ég tel að mikilvægt sé að Kraftur geti haldið í þetta frelsi. Hins vegar er 

hjálplegt að vera með ákveðin verkefni í framkvæmdaráætlun svo stefnunni sé fylgt eftir. 
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Í fimmta og síðasta skrefinu í þessum ráðleggingum tel ég að endurskoða ætti 

stefnuna að minnsta kosti einu sinni eftir þann tíma sem hún er sett og áður en henni 

lýkur. Einnig að mat á verkefnum sé gert á nokkura mánaða til hálfs árs fresti til að mæla 

árangur og framvindu verkefna. Með þessu móti getur stefna hjálpað til við að skilgreina 

hlutverk samtakanna og skerpt framtak þeirra verkefna sem Kraftur vill framkvæma. 

9.2 Skátarnir 

Skátahreyfinging er rótgróin og fjölmenn samtök. Ef litið er til greiningar Peters 

Frumkins (2002) myndu skátarnir falla undir flokkinn: Gildi og lífsviðhorf en þar undir 

falla félagasamtök sem tjá viðhorf og lífsgildi og veita framboð verkefna. Í skátunum eru 

merki þess að stefna sé notuð til þess að marka átt og skerpa framtakið líkt og rætt var 

um í kafla 3.3.  

Stefnumótunarferli skátanna virðist hafa verið formlegt þar sem helstu 

lykilhagsmunaaðilar komu að ferlinu ásamt faglærðum einstaklingi í stefnumótun.  Gildi 

og hugsjón skipta miklu máli við mótun stefnunnar og notast var við alþjóðastefnu skáta 

sem grunn. Notast var við greiningartólið SVÓT og af þeirri greiningu sett fram 

markmið. Stefna er endurskoðuð árlega og mæling árangurs sem er í formi framvindu 

verkefna er endurmetin á þriggja mánaða fresti. Hægt er að álykta að stefnumótunarferli 

skátanna fylgi formskriftaraðferð Richards Lynch þar sem stefnumótun greinist í vel 

aðgreinda hluta sem gerast í einni röð hver á eftir öðrum. Með þessum upplýsingum væri 

hægt að segja að stefna þeirra sé áætlun (e.plan) líkt og ein skilgreining stefnu 

(Mintzberg ofl., 2005) er í kafla 2.  

 Ef litið er á hugsunarskóla Mintzberg má álykta að stefnumótun skátanna falli 

undi Áætlanaskólann þar sem stefnumótun er fastmótaður ferill með formlega verkferla, 

nákvæma markmiðasetningu og stjórnun þess í höndum sérfræðinga með beinan aðgang 

að æðsta stjórnenda. Þetta má sjá á ítarlegu ferli stefnumótunarferli skátanna og notkun 

þeirra á þekkingu sérfræðings í stefnumótun Einnig er hægt að líta á að stefnumótunin 

falli inn í Menningarskólann þar sem áhersla er lögð á sameiginlega hagsmuni og sé ferli 

félagslegra samskipta sem kristallast í gildum, hegðunarmynstrum og sameiginlegum 

hugsjónum. Vísbendingar um þetta má sjá í ítarlegum siðferðisgildum skáta sem má 

finna í Skátaheitum og Skátalögum félagsins. 

 Frelsi skátanna til að búa sér til sína eigin stefnu er þó nokkuð mikið en krafa 

stjórnvalda vegna fjárlaga gerir þó það að verkum að skátarnir þurfa að hafa að minnsta 
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kosti þriggja ára stefnumótun. Skátarnir hafa það frelsi til að móta sína stefnu en kjósa að 

aðlaga alþjóðarstefnu skáta sem sinn grunn og byggja ofan á henni.  

Stefna skátanna snýr að því að uppfylla þá hugsjón sem þau standa fyrir og engin 

markmið þeirra stefna að því að græða eða eignast markaðshlutdeild. Þar sjáum við áhrif 

ófjárhagslegrar tilvistar þeirra í mótun stefnunnar. Þá má sjá mikilvæg skref í ferlinu sem 

samræmast kenningum um stefnumótun í félagasamtökum. Þau eru: Ákvörðun þess að 

fara í stefnumótun og lykilaðilar fundnir líkt og í skrefi 1, skýrt markmið samtakanna og 

gildi þeirra sem eru þriðja skref Brysons, fjórða skref er greining á innri og ytra umhverfi 

að hluta til með SVÓT. Fimmta skrefið er sjáanlegt þar sem skilgreind eru þau 

stefnumiðuðu vandamál sem samtökin standa fyrir og þeim forgangsraðað. Sjöunda skref 

er einnig sýnilegt þar sem stefna er mótuð út frá þeim stefnumiðuðu vandamálum sem 

skátarnir vilja takast á við. Áttunda skref Brysons er til staðar sem er framtíðarsýn sem er 

mótuð eftir innri og ytri greiningu. Skref níu í handbók Brysons er hvað mest sýnilegt í 

stefnu skáta og er það innleiðingarferlið þar sem skátarnir eru með nákvæma 

framkvæmdar- og aðgerðaráætlun, og mælingu. Einnig má sjá skref tíu og það er 

endurmat stefnu og mæling árangurs.  

Ef litið er á ferlið  má sjá að það samræmist að nokkru leyti ferlinu sem Barney 

og Hesterley settu fram í mynd 2, Þar samræmast tilgangur og framtíðarsýn, innra og ytra 

umhverfi. Þó eru nokkrir hlutir sem innan ferlis skátanna, sem vantar til að 

stefnumótunin samræmist stefnumótun fyrirtækja. Þar vantar ítarlegri greiningu á stöðu 

samtakanna sem oft fást með Pestel greiningu, VRIO greiningu og fimm krafta líkani 

Porters. Mótun stefnunnar virðist ekki byggja á samkeppnisforskoti líkt og mörg 

fyrirtæki reyna að öðlast með aðgreiningu eða lágu verði. Mótun stefnu þeirra byggist í 

raun á stefnumiðuðu vandamálum sem eru málaflokkarnir sem sjá má í stefnunni. Auk 

þess samræmist innleiðing stefnunnar mun meira innleiðingarferli félagasamtaka en 

fyrirtækja þar sem ekki er mikil áhersla lögð á stjórnun menningar og verðlaunum 

starfsfólks líkt og kenningar fyrirtækja leggja áherslu á. 

Til að svara rannsóknarspurningunni má sjá einkenni stefnumótunar sem 

samræmist bæði kenningum fyrirtækja og félagasamtaka. Sameiginleg einkenni þessara 

kenninga eru tilgangur, framtíðarsýn og  innra og ytra umhverfi. Að öðru leyti samræmist 

ferli þeirra kenningum í handbók Brysons, þar sem má sjá nær öll skref ferlisins í 

stefnumótun skátanna. Því má segja að stefnumótunarferli þeirra falli undir kenningar 

félagasamtaka. 
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9.2.1 Ráðleggingar 

Ferli stefnumótunar hjá skátunum virðist nú þegar vera fastmótað. Þó gætu þeir nýtt sér 

ítarlegri greiningu á umhverfi sínu með hjálp Pestel greiningar. Jafnvel notkun VRIO og 

samkeppnisgreiningar gæti bætt áherslu samtakanna á hvað þau gera vel. Jafnvel þó að 

markmið skátanna sé ekki samkeppnisforskot er oft gott fyrir félagasamtök að vita stöðu 

sína. Einnig mæli ég með að reyna að hafa í huga galla stefnumótunar. Hjá skátunum er 

stefna notuð til að marka átt og skerpa framtakið. Þar þarf að hafa í huga þegar stefna 

markar átt að fylgja ekki eftir stefnunni blindandi sem getur leitt til ófyrirsjánlegri hættu 

líkt og Mintzberg ofl. (2005) benda á. Að auki er galli þess að stefna skerpi framtakið sá 

að samtökin gætu misst af verðmætum tækifærum ef aðeins er einblínt í eina átt og getur 

valdið svokallaðri hóphugsun. Að vera meðvitaður um slíka galla stefnu getur nýst 

skátunum til að falla ekki ofan í þær gryfjur. 

9.3 Rauði krossinn 

Í greiningu Peters Frumkins (2002) má staðsetja Rauða krossinn sem samtök sem veita 

opinbera þjónustu. Það er að segja sinna samfélagslegum verkefnum og mæta félagslegri 

eftirspurn þar sem markaðs- eða ríkisbrestur er við lýði.  

 Draga má þá ályktun að stefnumótun Rauða krossins geti fallið undir tvo 

hugsunarskóla undir Mintzberg ofl (2005). Sá fyrsti er Hönnunarskólinn 

Hönnunarskólinn leggur áherslu á bestu staðsetningu milli ytri áhrifa og innri hæfni 

skipulagsheildarinnar. Vísbendingar um þennan hugsunarskóla má sjá í þekkingu þeirra á 

ytri áhrifum með notkun þeirra á SVÓT greiningu, vitund um samkeppni og 

samkeppnisgreiningu og þarfaskýrsluna sem þeir útbúa. Vitund um innri hæfni sést í 

þeirri hugsun að fara aðeins í þau verkefni sem mannafli og fjármagn leyfir. Seinni 

skólinn er Áætlunarskólann sem byggir á fastmótuðum ferli stefnumótunar með 

nákvæma markmiðasetningu. Rauði krossinn fellur undir áætlunarskólann þar sem að 

stefnumótunarferill hans er formlegur og krafa alþjóðahreyfingarinnar að félagið hafi 

stefnu til tíu ára í senn. 

 Stefnumótun Rauða krossins er hægt að setja undir formskriftaraðferð Richards 

Lynch. Það sjáum við á því fasta ferli sem stefnumótunin fylgir. Áhugavert að sjá að 

Rauði krossinn á Íslandi býr ekki við mikið frelsi til að móta sína eigin stefnu. Krafa er 

gerð um að stefna þeirra spegli alþjóðarstefnu og einungis er svigrúm til að forgangsraða 

málaflokkum eftir því sem er viðeigandi á Íslandi.  
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 Í stefnumótun Rauða krossins er að finna nær öll skref í handbók Brysons um 

stefnumótun í frjálsum félagasamtökum. Fyrsta skrefið sem snýst um þá ákvörðun að 

fara í stefnumótun á þó ekki við þar sem krafan um stefnu er gerð af alþjóðahreyfingu 

Rauða krossins. Lykil einstaklingar eru þó fundnir og mikilvægi lagt á innlegg frá grasrót 

samtakanna. Annað skref snýst um væntingar, hindranir og skyldur samtakanna. Þær eru 

ljósar í tilfelli Rauða krossins með þeim lögum sem hann þarf að fylgja, ásamt skyldum 

hans við alþjóðahreyfingu og samfélagið á Íslandi. Þriðja skref er að skýra takmark og 

gildi þeirra. Rauði krossinn á Íslandi er hluti af alþjóðahreyfingu og tilgangur og gildi 

þeirra skýr og alþjóðleg. Sjá má skýrar vísbendingar um fjórða skrefið sem er innri og 

ytri greining samtakanna gerð með SVÓT og þarfaskýrslunni. Eftir að þarfaskýrsla er 

komin eru áherslum stefnunnar forgangsraðað líkt og í fimmta skrefi Brysons. Sjötta 

skrefið er mótun stefnu en þar sem að alþjóðastefnan er rammi stefnunnar snýst vinna 

þeirra meira að forgangsröðun verkefna. Sjöunda skrefið lýsir endurskoðun stefnu sem er 

virk hjá Rauða Krossinum. Rauði krossinn býr einnig yfir framtíðarsýn sem er áttunda 

skrefið. Níunda skrefið er innleiðingarferli sem Rauði krossinn hefur í gegnum 

framkvæmdar- og aðgerðaráætlun sem er unnin á hverju ári. Tíunda og seinasta skrefið er 

endurmat á stefnu sem er gert þegar verkefni eru metin og árangur mældur í því hversu 

margir virkir sjálfboðaliðar eru og hversu margir nýti sér þjónustu þeirra.  

 Má sjá vísbengingar um stefnumótun fyrirtækja að því marki sem þessar tvær 

kenningar eru líkar. Undir sameiginleg ferli þessara tveggja kenningar er tilgangur og 

gildi, innri og ytri greining. Þó svo að vitund um samkeppni sé mikil hjá Rauða 

krossinum, líkt og stefnumótun fyrirtækja leggur áherslu á, virðist stefna þeirra ekki 

ganga út frá því að öðlast samkeppnisforskot. Því á mótun stefnu fyrirtækja ekki við að 

því leyti.  

 Til að svara rannsóknarspurningunni þá má sjá að vísbendingar eru um 

stefnumótun fyrirtækja einungis upp að vissu marki. Þar fellur stefna Rauða krossins 

aðeins undir fyrsta hluta Dess, Lumkpin og Eisner sem er stefnutengd staða. Sem 

niðurstöðu tel ég því að stefnumótunin falli undir kenningar um stefnumótun 

félagasamtaka þar ferli þeirra getur fallið undir nær öll skref í handbók Brysons. 

9.3.1 Ráðleggingar 

Þar sem ferli stefnumótunar virðist vera eftir fastmótuðum ferlum og taka til flestra þátta 

almennrar stefnumótunar er ekki mikið sem ég get ráðlagt varðandi ferlið sjálft. Þó vil ég 

nefna að þróun Rauða krossins í þátttöku grasrótarinnar í stefnumótuninni er jákvæð og 
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mæli með að halda áfram þeirri þróun. Þar sem stefna hjálpar til við að skilgreina 

samtökin og skerpa framtak þeirra mæli ég þó með því að hafa í huga þá galla sem gætu 

fylgt. Ef skilgreining félagasamtaka er of einföld gæti margbrotið eðli hennar týnst eða 

samtökin fallið undir staðalímynd. Einnig er galli þess að stefna skerpi framtak sá að með 

því að einblína of á setta stefnu gætu samtökin misst af mikilvægum tækifærum sem 

gætu komið til með tíð og tíma líkt og Mintzberg ofl. (2005) benda á.  
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10 Lokaorð 

Þessi rannsókn mín varð fyrir valinu fyrir tilstilli þess að ég hef verið í sjálfboðaliðastarfi 

í yfir sex ár og vildi sameina áhuga minn á félagsstarfi og viðskiptafræði. Að mínu mati 

er stefnumörkun í félagasamtökum sérstaklega mikilvæg þegar tilvistargrundvöllur félaga 

er hugsjón eða samfélagsleg þörf. Þessi rannsókn var gerð til þess að skoða einkenni 

stefnumótunar á félagasamtökum og hvort að þau ferli falla undir annaðhvort kenningar 

um stefnumótun í fyrirtækjum eða kenningar í félagasamtökum. 

Þegar litið er á kenningar stefnumótunar í fyrirtækjum og stefnumótun í 

félagasamtökum má sjá að ferlin í stórum skrefum virðast vera nokkuð lík. Þá aðallega í 

fyrstu skrefum hvors ferlis fyrir sig sem eru tilgangur og gildi, framtíðarsýn og innri og 

ytri greining.Vísbendingar um þessi sameiginlegu ferli mátti má sjá hjá öllum þremur 

félagasamtökunum. Það sem aðgreinir þó þessar tvær kenningar er áhersla fyrirtækja á 

samkeppnisforskot. Fyrirtæki stefna oft að því að vera með lágt verð eða aðgreina sig í 

vörum og þjónustu til að vera leiðandi á markaði. Það viðhorf er ekki hægt að finna í 

rannsókninni á þessum þremur félagasamtökum. Jafnvel þó að öll félögin hafi vitund um 

samkeppni virðist það ekki hafa stórvægileg áhrif á stefnu. Það sést á skorti á ítarlegri 

greininga líkt og VRIO, Pestel og samkeppnisgreiningu Porters. Jafnvel þó að fjármagn 

virtist eigan stóran sess í huga viðmælenda vegna skorts og hömlun þess á framkvæmd 

stefnu, var viðhorf þess að vera með göfugt markmið og merkingarfullan tilvistargrunn 

sjáanlegri en öflun fjárs. Fjármagn var tól til að ná leiðarenda en ekki leiðarendinn 

sjálfur. Þá mátti sjá að markmið þeirra þarfa eða gilda sem samtökin vildu mæta virtust 

hafa meiri áhrif á mótun stefnu. Dæmi um það er þegar Hermann Sigurðsson frá 

skátunum sagði að samtökin myndu eyða öllum sínu fjármagni til að mæta markmiðum 

sínum. Einnig snýst innleiðing í fyrirtækjum oftar um að gera réttu hlutina gagnvart ytra 

umhverfi og svo sjá til þess að menning fyrirtækisins sé móttækileg fyrir nýrri stefnu. 

Innleiðing félagasamtaka snéri meira að ítarlegri framkvæmdaráætlun, greiningu 

hlutverka og öflun fjármagns til þess að geta framkvæmt stefnuna. Lítið var um stjórnun 

hegðunar hjá sjálfboðaliðum og er ef til vill minni þörf á því þar sem að sjálfboðaliðar í 

grunninn bjóða framlag sitt til málstaðsins vegna þess að þeir trúa á hann. Ekki er þessi 

fjárhagslegi ávinningur til staðar líkt og í fyrirtækjum og litlar sem engar vísbendingar 
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um að innleiðingarferli þessara þriggja samtaka samræmist kenningum um innleiðingu 

stefnu í fyrirtækjum. 

Niðurstöðurnar sýndu að bæði ferli skátanna og Rauða krossins falla undir 

kenningar um stefnumótun í félagasamtökum en einkenni stefnumótunar í fyrirtækjum 

var einungis að finna í þeim sameiginlegu ferlum sem þessar tvær kenningar deila. Ferli 

Krafts hefur vísbendingar um bæði stefnumótun fyrirtækja og stefnumótun félagasamtaka 

en ekki nógu sterkar vísbendingar til að fella félagasamtökin undir aðra hvora 

kenninguna. 

Að endingu vona ég að ráðleggingar mínar verði til gagns fyrir félagasamtökin ef 

þau skyldu vilja taka þær til greina við næstu stefnumótun. Mjög áhugavert væri að 

skoða fleiri félagasamtök á Íslandi og þá sérstaklega skoða samhengi stærðar og 

formfestu stefnumótunar. Einnig væri áhugavert að skoða hvernig félagasamtök takast á 

við áskoranir vegna takmarkaðs fjármagns, samkeppni mannauðs og tryggð núverandi 

sjálfboðaliða. 
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Viðauki – Spurningalisti 

 

1. Hvernig skilgreinið þið samtökin ykkar?  

2. Eru samtökin ykkar með yfirlýst gildi?  

3. Hver er ykkar framtíðarsýn?  

4. Eru samtökin ykkar með formlega stefnu?   

Ef já spurning 5.   

Ef nei spurning 4a-f.  

a. Hvers vegna hafið þið ekki farið út í formlega stefnumótun?  

b. Hvað þarf til þess að það verði gert?  

c. Fyrst engin formleg stefna er við lýði hvað hefur áhrif á hvaða verkefni og 

áherslur félagasamtökin taka að sér?  

d. (Ef það kemur ekki upp spyrja um hlutverk gilda og framtíðarsýnar í 

verkefnavali).  

e. Mælið þið árangur starfsemi ykkar með einhverju móti?  

f. Hvernig hefur það áhrif á verkefnin og starfsemina að hagnaður sé ekki 

markmið samtakanna?  

5. Getur þú farið með mér í gegnum stefnumótunarferlið hjá ykkur?  

a. Notist þið við umhverfisgreiningu?  

b. Hvað með innri greiningu á getu samtakanna? Styrkleikar og veikleikar. 

c. Hversu mikil áhrif hafa takmarkaðar auðlindir á stefnuna?  

6. Hvað kom til að þið ákváðuð að fara út í stefnumótunarvinnu?  

7. Hverjir taka þátt í stefnumótuninni?  

8. Hver eru helstu verkefni/vandamál sem samtökin vilja leysa, sem hafa áhrif á 

 mótun stefnu ykkar?  

9. Það að hagnaður sé ekki markmið starfseminnar, hefur það áhrif á stefnumótun 

 ykkar?  

10. Þegar stefna hefur verið ákveðin, hvernig eru næstu skref ákveðin, það er hvaða 

 verkefni eru ákveðin til að fylgja stefnunni eftir?  Hvað hefur áhrif á hvaða 

 verkefni eru valin?  

a. Fjármagn? Mannauðir? Auðlindir?  
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11. Hvernig er innleiðingarferli stefnu hjá ykkur?  

12. Hefur/verður stefnan endurskoðuð?  

13. Hvernig mælið þið árangur stefnu, ef þið mælið það með einhverju móti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


