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Útdráttur  

Í þessari rannsókn verða helstu kenningar og þróun stefnumótunar rakið, 

rannsóknaraðferð höfundar og niðurstöður. Spurningar sem höfundur svarar í þessari 

ritgerð eru þrjár: 

• Notast íslenskir stjórnmálaflokkar við stefnumótunarfræðin við innri 

stefnumótun? 

• Hvernig er hlutverkaskipan háttað við innri stefnumótun íslenskra 

stjórnmálaflokka? 

• Notast íslenskir stjórnmálaflokkar við einhverja mælikvarða við innri 

stefnumótun, þá hverja? 

Höfundur framkvæmdi eigindlega rannsókn í formi hálf staðlaðra viðtala við fulltrúa 

sjö íslenskra stjórnmálaflokka. Helstu niðurstöður eru þær að flokkar eru að fara eftir 

stefnumótunarfræðum þó það sé ekki meðvituð ákvörðun. Að mati höfundar á 

stefnumiðuð stjórnun ekki við um skipulagsstörf íslenskra stjórnmálaflokka. 
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bráðabrigðastjórnar Sósíalistaflokksins, Birna Þórarinsdóttir framkvæmdastjór i 

Viðreisnar, Lilja Birgisdóttir framkvæmdastjóri Landsfundar Sjálfstæðisflokksins og 

Sigurbjörn Ingimundarson framkvæmdastjóri þingflokks Sjálfstæðisflokksins, takk 

fyrir að gefa mér tíma. Börnin mín eiga eilíft þakklæti mitt fyrir þolinmæði og stuðning. 

Maðurinn minn, Snorri Guðmundsson var einstaklega jákvæður og hvetjandi á meðan 

á námi mínu stóð og uppfullur af góðum ráðum. Samnemendur fá einnig þakkir fyrir 

góð ráð og hvatningu.  
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Formáli 

Rannsóknarverkefni þetta er 14 ECTS eininga lokaritgerð til BS gráðu í viðskiptafræð i 

með áherslu á þjónustufræði við Háskólann á Bifröst. Verkefnið var unnið á haustönn 

2017 og ber höfundur alla ábyrgð á því. Undirrituð vann verkefnið eftir reglum og 

skilmálum Háskólans á Bifröst varðandi lokaritgerðir. Leiðbeiningar og reglur má 

nálgast í gæðahandbók skólans á heimasíðu hans. Leiðbeinandi verkefnisins er Reynir 

Kristinsson. 
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1. Inngangur 

Líkt og aðrir sem leggja í þessa vegferð sem lokaritgerð er hafði höfundur ákveðnar 

hugmyndir í upphafi um efni, uppbyggingu og niðurstöður rannsóknarinnar sem tóku 

eðlilega breytingum eftir því sem á leið. Þegar Sósíalistaflokkurinn var formlega 

stofnaður í maí 2017 hafði höfundur fylgst með í nokkra mánuði á hliðarlínunni því 

málefni flokksins vöktu áhuga. Höfundur velti fyrir sér hvers vegna nýir vinstrisinnað ir 

flokkar eru sífellt að spretta upp á meðan hægri öfl eru fá en sterk. Hvað er það sem 

gerir hægri öfl svona sameinuð og sterk en vinstri öfl svona dreifð og þar af leiðand i 

veik? Hvað hindrar betra samstarf vinstri afla? Þessar spurningar voru undirliggjand i 

drifkraftar rannsóknarinnar og höfundur vonaðist til að fá svör við, eða a.m.k. öðlast 

svolitla innsýn í ástæðurnar. Annað sem höfundur velti fyrir sér varðandi opinbera 

stjórnsýslu er skortur á langtímamarkmiðum að því er virðist. 

 Rannsókn þessari er ætlað að athuga hvort stefnumótun eða stefnumiðuð 

stjórnun eigi betur við um skipulag og starfshætti íslenskra stjórnmálaflokka. Tekin 

voru sjö viðtöl við fulltrúa flokka til að höfundur öðlaðist dýpri sýn á rannsóknarefnið 

og bera niðurstöður saman við eldri rannsóknir hérlendis og erlendis. 

 Helstu annmarkar rannsóknarinnar eru þeir að höfundi láðist að spyrja betur 

um skammtíma- og langtímamarkmið flokkanna, en þau skipta auðvitað máli við 

stefnumótun. 

1.1. Lýsing á viðfangsefni 

Ætlunin er að rannsaka hvort íslenskir stjórnmálaflokkar notist við stefnumótunarfræð i 

og þá að hvaða leyti. Höfundur mun safna heimildum um helstu stefnumótunarfræði og 

skoða sérstaklega þau sem eiga best við um félagasamtök og opinbera stjórnsýs lu. 

Höfundur mun skoða fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi, einnig athuga 

hvort heimildir finnist um efnið erlendis, hvort stefnumótunarfræði séu mögulega notuð 

í meiri mæli en hérlendis. Höfundur mun framkvæma eigindlega rannsókn í formi hálf 

staðlaðra viðtala til að varpa betur ljósi á skipulagshætti og mótunarferli íslenskra 

stjórnmálaflokka. 

1.2. Rannsóknarspurningar og markmið 

Markmið þessa lokaritgerðar er að öðlast dýpri skilning á stefnumótunarfræðum. 

Opinber stjórnsýsla er í aðalhlutverki og leiðtogafræði eru höfð til hliðsjónar. Ætlunin 

er að kanna innri stefnumótun íslenskra stjórnmálaflokka, hvort leitað sé í fræðin, 
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hvernig hlutverkaskipanin er og hvaða mælikvarða, ef einhverja, flokkarnir nota til að 

mæla árangur. Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

• Notast íslenskir stjórnmálaflokkar við stefnumótunarfræðin við innri 

stefnumótun? 

• Hvernig er hlutverkaskipan háttað við innri stefnumótun íslenskra 

stjórnmálaflokka? 

• Notast íslenskir stjórnmálaflokkar við einhverja mælikvarða við innri 

stefnumótun, þá hverja? 

1.3. Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni  

Stefnumótun dregur allt saman sem viðkemur ferlum, skipulagi, áherslum, gildum og 

framtíðarsýn svo fátt eitt sé nefnt. Höfundur hefur mikinn áhuga á öllu því sem á undan 

er talið, einnig stjórnmálum og því var ákveðið að gera athugun á því hvort þetta tvennt 

ætti samleið. Stjórnmál og stjórnun er ávallt í deiglunni og fólk hefur misjafnar skoðanir 

á því hvernig hlutir eigi að ganga fyrir sig, því var ákveðið að viðtöl við fólk innan 

íslenskra stjórnmálaflokka væru vel til þess fallin að varpa ljósi á þeirra stjórnunarhætt i 

og skipulag. Fyrri rannsóknir sem koma fram í þessu lokaverkefni hjálpa örlítið til við 

að varpa ljósi á vangaveltur höfundar. Einnig finnst höfundi mikilvægt að skoða 

lítillega leiðtogafræðin vegna þess hversu mikilvægir leiðtogar eru í stjórnmálum og 

baráttu af ýmiskonar tagi. 

1.4. Uppbygging verkefnis 

Verkefnið skiptist í tvo meginkafla, annars vegar fræðikafla þar sem fram kemur 

skilgreining stefnumótunar, helstu kenningar og verkfæri ásamt sögulegri þróun. Hins 

vegar í viðtalskafla þar sem viðtöl verða krufin til mergjar og vonin er að greining 

viðtala veiti innsýn í innri stefnumótun stjórnmálaflokka á Íslandi. Höfundur mun 

þemagreina viðtöl og þannig útskýra það sem flokkar eiga sameiginlegt og hvað sé 

ólíkt. Utan meginkafla er aðferðarfræði, inngangur, niðurlag og viðaukar.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

2.1. Helstu hugtök og kenningar 

Í þessum kafla verður skyggnst inn í helstu hugtök eins og stefnumótun, stefnumiðaða 

stjórnun, breytingastjórnun og leiðtogafræði. Höfundur varpar einnig ljósi á ýmis 

verkfæri og aðferðir stefnumótunar.  

2.1.1. Stefnumótun 

 Hugtakið stefnumótun getur haft margskonar merkingu og er notað í ólíku 

samhengi á mismunandi fræðasviðum. Tvö ensk hugtök hafa verið þýdd sem 

stefnumótun í íslensku máli, annars vegar policy og hins vegar strategy. Líta má á stefnu 

sem varanlega ákvörðun, skuldbindingu eða yfirlýsingu um verklag og vinnubrögð í 

tilviki allra skipulagsheilda. Siðareglur, starfsmanna- og jafnréttisstefna og reglur um 

starfshætti stjórna falla undir stefnuna. Stefna lýsir ekki endilega framtíðarmarkmiðum 

félags eða hvernig skuli ná þeim. Hugtakið stefnumið er aftur á móti notað í þeim 

tilgangi. Stefnumið getur merkt stjórnlist eða herkænska og vísar til uppruna orðsins en 

upphaflega fjallaði það um hvernig hægt væri að greina og meta stöðu sína gagnvart 

óvini til að taka betri ákvörðun um næstu skref. Enska orðið tactic lýsir ágætlega öllum 

skammtímaaðgerðum og tiltekur í raun öll smáu skrefin sem tekin eru við framkvæ md 

stefnumótunar (Ómar H. Kristmundsson, 2008).  

Henry Mintzberg (1998) skilgreinir og flokkar stefnumótun í fimm hluta, 

áætlun, herkænsku, staðsetningu á samkeppnismarkaði og afstöðu stjórnanda til 

viðbragða við breytingum í starfsumhverfi. Síðast en ekki síst getur stefnumótun falið 

í sér hefðir sem skapast geta hjá félagasamtökum en hafa ekki verið skráðar í stefnuskja l 

þeirra. Stefnumótun getur í mörgum tilfellum einfaldlega falið í sér að setja hefðirnar á 

blað. Náskylt stefnumótun er hugtakið stefnumiðuð stjórnun en það er samheiti yfir 

margskonar aðferðir við undirbúning og framkvæmd stefnumótunar, hún felur í sér 

leiðir til greininga úrlausnarefna, að finna styrk skipulagsheildarinnar og þau tækifæri 

sem hún gæti nýtt sér, setja sér takmark á grundvelli þessarar greiningar og að endingu 

meta hvort takmarkinu hafi verið náð. Stefnumiðuð stjórnun nær til allra þátta 

stefnuferilsins, ekki aðeins til stefnumótunar.  

Hvern sem þú spyrð er stefnumótun einhverskonar meðvituð áætlun. Drucker 

kallar hana markvissa aðgerð á meðan Moore nefnir hana hönnun fyrir aðgerð, kjarninn 

er því hugsun fyrir aðgerð. Í einhverjum tilfellum getur stefna birst án þess að hún hafi 
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verið meðvituð, með öðrum orðum, félög og fyrirtæki gætu stefnt í eina átt en 

markaðurinn stefnir þeim í aðra og þegar stjórnendur hafa áttað sig á því og sú stefna 

verður viðurkennd verður það meðvituð stefna (Mintzberg H. , 1987).  

Drucker útskýrir vel muninn á stefnumótun fyrirtækja sem rekin eru í 

hagnaðarskyni og stofnunum sem eru það ekki í bók sinni Managing the non-profit 

organization: Practices and principles frá árinu 1995. Félög sem ekki eru rekin í 

hagnaðarskyni eru ekki aðeins að koma skilaboðum á framfæri. Ásetningur þeirra er að 

hinn endanlegi neytandi sé ekki aðeins neytandi, heldur þátttakandi. Félögin nota 

ákveðna þjónustu til að styðja við breytingar á hegðun manna. Þau skapa hefðir, sýn, 

þekkingu og skuldbindingu. Félögin vilja vera hluti af neytendum en ekki aðeins birgjar 

eins og í tilfelli fyrirtækja. En þar til árangur næst eru félög aðeins með góðan ásetning. 

Ólíkt fyrirtækjum sem sækjast eftir og tilurð þeirra byggir á, þurfa félög meira en bara 

fé. Þau þurfa á áætlun að halda, markaðssetningu og fólki. En hvernig koma félög 

skilaboðum sínum áleiðis til samfélagsins? Hvernig skal markaðssetja? Hvernig skal 

afla fjár til að sinna þeirri þjónustu sem stofnanir vilja bjóða? Þegar vel gengur er 

auðvelt að halda að markaðssetningar sé ekki þörf, en fólk treystir ekki endilega þeim 

sem vilja gefa eitthvað frá sér, það þarf að markaðssetja alla þá þjónustu sem boðið er 

uppá (Drucker, 1990). 

Markmið og verkefni félagasamtaka eða ríkisstofnana skilgreina þau gild i, 

getum kallað það óáþreifanlegan hagnað, sem unnið er að fyrir hagsmunaaðila og 

samfélagið í heild. Hægt er að líkja þessu við fyrirtæki sem rekin eru í hagnaðarskyni 

og vinna að markmiðum sinna hagsmunaaðila, að hámarka áþreifanlegan hagnað. 

Vegna þess að markmið félagasamtaka og ríkisstofnanna skilgreinir gildi þeirra í 

augum almennings og skapar tilgang þeirra, verður það mælikvarðinn sem notaður er 

til að mæla árangur og ákvarða framtíðaraðgerðir (Bryce, 1992, bls. 4). 

Markmið eru sett út frá vandamálum almennings sem samtök eða stofnanir 

hyggjast leysa, líkt og fyrirtæki hyggjast leysa vandamál á markaði með vörum sínum. 

Sem dæmi gætu markmið félagasamtaka verið að efla listgreinar, mennta börn, vinna 

að málefnum fatlaðra eða fæða þá hungruðu. Markmiðið er ekki að skapa tekjur, hagnað 

eða auka verðmæti hlutafjár. Peninga gæti verið þörf til að ná markmiðum en 

lokamarkmiði er ekki fjárhagslegs eðlis (Bryce, 1992, bls. 7, 71-76). 
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Það mætti segja að markmið (e. mission) félaga sem ekki eru rekin í 

hagnaðarskyni séu sértækari en fyrirtækja sem þurfa að sýna hagnað að því leyti að það 

er þeirra mælikvarði á árangur (Moore, 2000, bls. 190). 

2.1.2. Verkfæri stefnumótunar 

Þróuðustu líkön stefnumótunar koma frá einkageiranum og einblína á markaði, 

viðskiptavini og samkeppni. Þau líkön taka þó ekki til greina tvo mikilvæga þætti 

samtaka og stofnana sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Þeir þættir eru: (a) að virði 

félagasamtaka og ríkisstofnana liggur í samfélagslegum árangri þeirra í stað þess að 

skapa tekjur og (b) að samtök og stofnanir fá sínar tekjur frá öðrum en viðskiptavinum 

og geta því ekki treyst á sölu vara eða þjónustu líkt og fyrirtæki. Útfært líkan fyrir 

stjórnendur samtaka og stofnana einblína á þrjá lykilþætti: að búa til opinber gild i, 

góðan grunn lögmætis og stuðnings og loks rekstrargetu til að skila af sér gildum. Slík 

útfærð líkön hafa skapað sér sess hjá reynslumiklum stjórnendum félaga einmitt vegna 

þess að þau einblína á samfélagsleg gildi og á leiðir til að virkja samfélagið í heild til 

að ná markmiðum (Moore, 2000, bls. 183). 

 Markaðssetning félaga sem eru ekki rekin í hagnaðarskyni er ólík því að selja. 

Hún snýst meira um að þekkja markhópinn sinn, vita hvernig hann hugsar og bregst 

við. Gott er að geta horft á eigin þjónustu út frá sjónarhorni neytenda. Vita þarf hvað á 

að selja, hverjum skal selja og hvenær skal selja. Þó sum hugtök og aðferðir 

markaðsfræðinnar kunna að vera notuð bæði af félögum sem ekki eru rekin í 

hagnaðarskyni og fyrirtækjum sem eru það er þetta ólíkt að því leyti að félög eru að 

selja eitthvað óáþreifanlegt, eitthvað sem skapar virði í augum neytenda (Drucker, 

1990). 

Til að reka félag með skilvirkum hætti, verður markaðssetning að vera hluti af 

hönnun og framkvæmd þjónustunnar og þarfnast framlags frá fólkinu innan 

stofnunarinnar, frá markaðinum og frá rannsóknum. Fyrsta regla Druckers er að nýta 

kjarnahæfni þeirra sem starfa innan félagsins og einbeita sér að kjarnahæfni sinni, að 

fara út fyrir það gæti sýnt slakari árangur þar sem athygli og erfiði dreifist yfir fleir i 

þætti. Slíkt gæti jafnvel rýrt traustið í garð félagsins. Önnur reglan er að þekkja 

markhópinn sinn. Þegar öllu er á botninn hvolft þurfa félög þekkingu á 

markaðssetningu. Það þarf að vera til staðar aðgerðaráætlun með fyrirfram ákveðnum 

markmiðum. Það þarf einnig að vera til staðar svokölluð markaðsábyrgð, sem þýðir að 



 

6 

taka verður neytanda alvarlega. Ekki að hugsa: „Við vitum hvað þeim er fyrir bestu“ , 

heldur: „Hver eru þeirra gildi og hvernig get ég nálgast þau?“ 

Með því að vera góð fyrirmynd og sýna góða leiðtogahæfileika er líklegra að 

félög fái stuðning frá sínu fólki til að hjálpa til við stækkun markhópsins. Við fjáröflun 

þarf að höfða til hjartans og hugans og byggja á því til að auka þátttöku og 

fjármagnsflæði, það þarft einnig að sýna þeim sem gefa fé að unnið sé að ákveðnu 

markmiði og sýna þeim árangurinn til að þau skilji hvað verður um féð sem safnað er. 

Hægt er að byggja upp fjárstreymi til lengri tíma litið því það gæti verið þess virði að 

bíða. Drucker gefur lesanda bókarinnar góða dæmisögu um skólastjóra sem byggði upp 

lítið fyrirtæki, rak það þar til hann náði núllpunkti sem tók um tvö ár, gaf það síðan 

afbragðsnemanda sem var nýútskrifaður og bað hann að muna eftir menntastofnunni. 

Seinna meir, þegar fyrirtækið var orðið stærra og farið að gefa af sér góðan hagnað, gaf 

eigandi tilbaka til skólasamfélagsins sem hann áður tilheyrði (Drucker, 1990). Þessi 

dæmisaga gefur lesanda einfalda mynd af fjárfestingu sem hugsuð er til lengri tíma. 

 Drucker segir það mikilvægt að bæta sífellt kjarnahæfni sína, leita sífellt leiða 

til að vinna á skilvirkari hátt, nýta tímann vel, nýta fjármagn á skilvirkari hátt og setja 

fólk í hlutverk sem hentar þeim þar sem þau geta vaxið og dafnað. Stefnu þarf að setja 

mjög hátt, tvisvar sinnum hærra en markmið segir til um þar sem félög ná að meðaltali 

50% markmiðanna. Ekki ætti að setja markmiðin það hátt að ómögulegt virðist að ná 

þeim en nógu hátt til að fá fólk til að reyna meira á sig. Drucker mælir með að yfirge fa 

það sem ekki gengur og bæta frekar kjarnahæfnina. Í fyrsta lagi verður markmið að 

vera mjög skýrt, í öðru lagi verður að vera markaðsáætlun og áherslur í samræmi við 

þá hópa sem á að ná til, í þriðja lagi þarf auðlindir eins og fólk og fé, í fjórða lagi öflug 

samskipti ásamt þjálfun fólks innan félagsins. Hver á að gera hvað, hvenær og með 

hvaða árangri? Hvaða aðferðir á að nota? Hvaða talsmáta á að nota til að koma 

skilaboðum áleiðis á skilvirkan hátt þannig að neytandi skilji? Að lokum þarf að vita 

hvenær árangurs er vænst. Sýna þarf þolinmæði og hugsa sum markmið til lengri tíma. 

 Tímaáætlun er góð til að mæla hraða og árangur verkefnis, til að sjá hvort verið 

sé að heltast aftur úr eða taka framúr áætlun. Áætlun þarf að ræða og skrifa niður, hún 

þarf að vera bæði formleg og óformleg og stjórnendur mega ekki vera hræddir við 

gagnrýni á áætlunina (Drucker, 1990). 

Handbók John M. Bryson um stefnumiðaða stjórnun inniheldur 10 þrepa 

stefnumótunaraðferð og hefur verið notuð af opinberum stofnunum og ýmsum 
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félagasamtökum víða um heim. Kjarninn í aðferðafræði Bryson er um margt líkt því 

sem aðrir hafa sett fram og snýst um að skoða grunngildi félagsins fyrst og fremst. Því 

næst er staða félagsins metin gagnvart umhverfinu, eins framtíðartækifæri og 

úrlausnarefni. Á eftir því er aðgerðaráætlun sett fram sem miðar að því að þoka félagi 

nær ákveðinni framtíðarsýn. Að lokum er árangur af stefnunni metinn. Ferlið sem 

Bryson leggur fram er hringlaga þar sem sumir þættir stefnu eru sífellt í endurskoðun 

en einnig vegna þess að þegar ferli líkur, byrjar endurskoðun á ný. Stefnumótun er í 

sífelldri skoðun eða ætti að vera það ef hún á að bera árangur og fylgja þróun 

samfélagsins. Þróun kenninga á þessu sviði leggja meiri áherslu en áður á framkvæ md 

stefnumótunar frekar en stefnumótunina sjálfa, hugmynd og framkvæmd verður að vera 

samtvinnað til að bera tilskilinn árangur. Bryson leggur ekki áherslu á að ferlið sé tekið 

eftir ákveðinni röð því hægt er að byrja í öðrum þrepum en því fyrsta. Sem dæmi er 

hægt að fara beint í afmörkun stefnumiða ef stöðumat liggur þegar fyrir. Eftir að 

framkvæmd stefnunnar hefur farið af stað gæti þurft að endurskoða stefnumið eða 

jafnvel hlutverk félags. Bryson bendir einnig á að ferillinn sem virðist bæði langur og 

ósveigjanlegur getur verið lagaður að þörfum ólíkra skipulagsheilda. Hægt er að stytta 

ferilinn og einfalda ef um minni skipulagsheildir er að ræða (Bryson, 2004). 

  Fyrsta skrefið felst í undirbúningi eins og eðlilegt þykir. Undirbúningurinn 

felst m.a. í því að ná samstöðu á milli lykilhagsmunaaðila, taka formlega ákvörðun um 

að hefja stefnumótunarvinnu og að lokum að skipuleggja verkefnið þar sem þarf að taka 

mið af þörf mannafla og kostnaðar meðal annarra þátta. Áhersla þarf að vera lögð á 

skuldbindingu hagsmunaaðila um þátttöku í undirbúningi og að fylgja framkvæmdinni 

eftir, einnig að gera öllum kleift að vinna við verkefnið sem að því koma á einn eða 

annan hátt. Mögulegt er að fara einfaldari leið við að meta stöðu félags eða gera tillögur 

að framtíðaruppbyggingu ef fjármagn eða tími er af skornum skammti (Bryson, 2004). 

Aðferðarfræði verkefnastjórnunar getur verið gagnleg til að halda utan um 

stjórnun verkefna. Í áætlun verkefna þarf að koma fram markmið þeirra, þátttakendur, 

hlutverk og verkaskipting, afmörkun verkþátta og verkloka, tímalengd verkefnis og 

einnig hvers verkþáttar fyrir sig. Tiltaka þarf aðföng sem verkefni þarfnast og síðan 

takmarkanir og afmarkanir verkefna (Bryson, 2004). 

 Umfang fer eftir stærð félags. Algengt er að mynda fámennan hóp stjórnenda 

sem gegnir því hlutverki að samhæfa og stjórna verkþáttum. Gott er að ákveða hlutve rk 

hóps með þar til gerðri starfslýsingu svo ekki fari á milli mála hvers vænst er af hópnum 



 

8 

og einstaklingum innan hans. Einnig er algengt að annar hópur hafi það hlutverk að 

annast alla daglega framkvæmd verkefna, í þeim hópi er mikilvægt að hafa fulltrúa frá 

öllum starfseiningum samtakanna. Oft starfar með hópnum utanaðkomand i 

verkefnastjóri sem heldur utan um hagnýta þætti verkefna og hefur sérfræðiþekkingu 

(Bryson, 2004). 

Verkefni hefst á fundi beggja hópa, í öllu ferlinu er mikilvægt að það sé skýrt 

hverjir veita ráðgjöf, hverjir taka ákvarðanirnar, hverjir veita upplýsingarnar og hverja 

þurfi að upplýsa. Þegar þessu stigi ferilsins er náð þarf að tilkynna bæði starfsmönnum 

og sjálfboðaliðum samtakanna hverjir taki þátt í verkefninu og hvernig staðið verði að 

því ásamt mikilvægum tímasetningum þess. Skynsamlegt er að gefa kost á 

athugasemdum og umræðum (Bryson, 2004). Þessi hluti fellur undir breytingastjórnun 

sem nánar er fjallað um seinna í kaflanum. 

Næsta skref er síðan að lýsa tilgangi og hlutverki félagsins til að hægt sé að 

meta frammistöðu og móta framtíðarstefnu þess. Eitt af lykilatriðum er að skilgre ina 

hagsmunaaðila félagsins, bæði innan þess sem og að utan. Innri hagsmunaaðilar eru 

stjórnendur félagsins, starfsmenn þess og sjálfboðaliðar. Ytri hagsmunaaðilar eru 

skjólstæðingar þjónustunnar sem félagið býður uppá, styrktaraðilar og allir aðrir sem 

félagið gæti þurft að hafa samskipti við (Bryson, 2004). 

Samhliða mótun hlutverks félagsins gagnvart samfélaginu er mótun og skráning 

grunngilda, gildin segja til um hvernig verkefni félagsins beri að inna af hendi. 

Algengast er að gildi séu þegar í lögum félagsins ásamt lýsingu á hlutverk i, 

starfsmannastefnu eða siðareglum (Bryson, 2004). Þegar kemur að því að meta stöðu 

félags í umhverfi sínu er algengast að notast við SVÓT eða PESTLE greiningar, það 

gæti einnig þurft að framkvæma sérstaka þarfagreiningu til að meta þarfir þeirra sem 

nýta þjónustu félagsins eða þeirra sem félagið vill ná til (Bryson, 2004). 

 SVÓT stendur annars vegar fyrir styrkleika og veikleika félags og telst til innri 

þátta og hins vegar fyrir ógnanir og tækifæri og telst til ytri þátta. Innri þættir eru m.a. 

mannauður, fjármál, þjónusta og vinnuferlar (Bryson, 2004). 

 PESTLE-greining er síðan mat á áhrifum pólitískra, efnahagslegra, 

félagslegra, tæknilegra og lagalegra þátta. Algengt er að greiningarvinna af þessu tagi 

fari fram á hugarflugsfundum með 5-15 þátttakendum og það er mikilvægt að tryggja 

þátttöku fulltrúa ólíkra hagsmunaðila í hverjum vinnuhópi (Adizes, 1999). 
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 Umræður á hugarflugsfundum framleiða svokallað huglægt stöðumat og að 

því loknu eru viðfangsefni valin og raðað eftir mikilvægi. Þessi vinna byggir á innsæi 

fólks sem tekur þátt í vinnunni og reynir mjög á skapandi hugsun sem margir fræðimenn 

telja mikilvægasta hlutverk stjórna félagasamtaka. Í greiningarvinnu sem þessari þarf 

að skilgreina lykilárangursþætti félagsins sem byggja á hlutverki þess og 

samkeppnisstöðu eða samkeppnisforskoti sem það gæti haft (Bryson, 2004). 

 Meginmarkmið félags eru yfirleitt um þrjú til fimm talsins og eru mótuð af 

lykilárangursþáttum og hlutverki þess. Fyrir hvert meginmarkmið er algengt að 

skilgreina nokkur starfsmarkmið sem gætu verið á bilinu þrjú til sjö, þau eru afmörkuð 

og mælanleg og byggja á niðurstöðum ákveðins stöðumats eins og til dæmis á SVÓT 

greiningu. Starfsmarkmiðin eru tenging við alla mælikvarða sem notaðir eru til að meta 

árangur stefnu og félags í heild (Bryson, 2004). Árangursmælikvarðar byggja á 

hugtökum sem endurspegla svokallað framleiðsluferli skipulagsheildar. Hugtök á borð 

við aðföng, ferli félags, afurð, útkomu, skilvirkni, markvirkni og viðmið. Aðföng er allt 

áþreifanlegt sem lagt er í framleiðslu félags, svo sem mannauður, tæki, húsnæði og 

fjármagn. Ferli félags lýsir því sem það gerir, hvað félag býður uppá sem nýtir aðföng 

til að koma einhverju ákveðnu á framfæri eða í verk. Afurðin er magn framleiðslu eða 

þjónustu sem ferli gefur af sér. Útkoma er síðan samfélagsleg áhrif félags. Skilvirkni er 

hlutfall á milli aðfanga og afurða á meðan markvirkni er hlutfall á milli aðfanga og 

útkomu. Viðmið eru síðan mælikvarðar sem notaðir eru til að bera félög saman við 

önnur og reyna að komast nær því besta (Ómar H. Kristmundsson, 2008).  

 Í kjölfar stefnu-og markmiðasetningar hefst vinna við mótun mælikvarða. 

Gæta þarf sérstaklega að því að mælikvarðar séu nothæfir og mögulega gera athugun á 

nothæfi þeirra, einnig að þeir séu ekki of margir og hafi einnig ákveðna merkingu fyrir 

hagsmunaðila sem sinna verkefnum fyrir félagið, meðlimi, stuðningsaðila, stjórnvöld 

og almenning (Theurer, 1998; Davies, 1999). Samstaða þarf að ríkja um mælikvarða 

sem eru mótaðir (Wholey, 1999). Algengt er að mælikvarðar sem byggja á 

aðgengilegum upplýsingum séu valdir fremur en sjálfstæð gagnaöflun (Ómar H. 

Kristmundsson, 2008). Það er nauðsynlegt að meðvitund um takmarkanir 

árangursmælikvarða séu til staðar og viðurkenna að erfitt sé að mæla ákveðna 

mikilvæga þætti starfseminnar. Enn er ekki til neinn endanlegur mælikvarði á árangur 

félagasamtaka (Ómar H. Kristmundsson, 2008). 
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 Eftir að stefnumiðuð áætlun hefur verið mótuð og samþykkt er mikilvægast i 

og jafnframt erfiðasti hlutinn eftir en það er framkvæmdin sjálf. Samþykktar áætlanir 

komast ekki alltaf til framkvæmda. Ástæða fyrir því getur verið að í undirbúningi sé 

ekki nægt tillit tekið til þeirra auðlinda sem þarf við framkvæmdina eða að mat við 

aðferðir á öflun tekna eða mannafla sé óraunsætt. Annað vel þekkt vandamál er þegar 

félagasamtök, fyrirtæki eða aðrar stofnanir hafa ráðið til sín utanaðkomandi ráðgjafa 

og verki hans lýkur með samþykkt áætlunar að verkinu sé ekki fylgt eftir vegna skorts 

á tíma eða þekkingu. Einnig þekkist það að litið sé á samþykkta stefnu sé aðskilið 

viðfangsefni frá daglegum verkefnum frekar en sem verkfæri til nauðsynlegra 

breytinga. Samþykkt stefna er þannig álitin vera endapunktur stefnumótunarferils en 

ekki sem upphafspunktur. Eftir umfangsmikla stefnumótunarvinnu er algengt að 

óþreyja í stjórnendum og starfsfólki valdi því að þau vilja komast aftur í reglubund in 

verkefni og þá er hætta á að fólk fari aftur í sama farið. Ráð við þessum mistökum er 

að finna í umfjöllun um breytingastjórnun.  

 Stefna er eitthvað sem skipulagsheild framkvæmir en ekki eitthvað sem hún 

hefur (Jarzabkowski, 2005).  

 Breytingastjórnun er mjög mikilvægt verkfæri stefnumiðaðrar stjórnunar og 

breytinga til að koma í veg fyrir algeng vandamál sem fjallað var um hér að ofan. Þekkt 

lögmál Kotters (1996), samantekt Armenakis og Bedeian (1999) og reglur Greiners 

(1967) tiltaka meginatriði sem einkenna árangursríka breytingastjórnun og haft er hér 

til hliðsjónar. Það þarf að vera sameiginleg skoðun skipulagsheildarinnar að breytinga 

sé þörf og þar af leiðandi tilefni til stefnumótunar, þá sérstaklega á meðal stjórnenda og 

lykilhagsmunaaðila. Ef starfsmenn og aðrir meðlimir sjá ekki tilganginn í að móta nýja 

stefnu og innleiða aðrar áherslur í starfi er ekki líklegt að þeir telji mikilvægt að fylgja 

þeim eftir. Þátttakendur þurfa að sýna þverskurð af félaginu, að hver deild hafi sinn 

fulltrúa við skilgreiningu vandamála og aðferðir við úrbætur. Þekkingu og reynslu 

innan skipulagsheildar má ekki vanmeta því það gæti skipt sköpum við greiningu 

framtíðartækifæra og raunhæfra aðgerða, almennur starfsmaður eða sjálfboðaliði gæti 

séð vandamál sem stjórnendur sjá ekki. Skortur á samráði gæti haft veruleg neikvæð 

áhrif á framkvæmd nýrrar stefnu. Helsta kvörtunarefni starfsmanna þegar stórar 

ákvarðanir eru teknar innan skipulagsheildar um stefnu hennar, er að ekki hafi verið 

leitað til þeirra varðandi upplýsingar eða ráð. Það getur leitt til þeirrar ályktunar að álit 
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þeirra og þekking skipti ekki máli sem síðan getur leitt til minnkandi áhuga og jafnve l 

harðrar andstöðu við áður samþykkta stefnu. 

 Helsta ábyrgð forystunnar er virkni í stjórnun þeirra breytinga sem ný stefna 

boðar og tryggja að áhugi hagsmunaaðila dofni ekki þegar kemur að framkvæ md 

stefnumótunarinnar sem oft er svo mikill við gerð hennar. Stjórnendur þurfa að halda 

góðu sambandi við starfsfólk, lykilhagsmunaaðila og sjálfboðaliða, hvetja þá áfram og 

taka reglulega stöðu á gangi mála og stöðu þeirra vandamála sem gætu risið. 

 Stjórnendur þurfa einnig að vera meðvitaðir um að nauðsynlegar bjargir séu 

til staðar við framkvæmd stefnunnar, að skýrt sé hverjir beri ábyrgð á mismunand i 

þáttum hennar, bæði daglegum og óreglulegum, fylgjast vel með framgangi hennar og 

tryggja að stefnan sé hluti af öllum aðgerðum félagsins. Mikilvægt er að 

upplýsingaflæði sé gott innan skipulagsheildar um framgang stefnunnar. Samþykkt 

stefna verður að vera sveigjanleg, stefnumiðuð áætlun sem tiltekur aðgerðir langt fram 

í tímann getur orðið úrelt á skömmum tíma vegna breytinga sem eiga sér stað í umhverfi 

félags. Því ætti stefnuskjal ekki að vera of ítarlegt og útfærsla ætti að vera í stöðugri 

þróun. Líta ætti á framkvæmd stefnunnar sem þróunarferil og nýta reynsluna af vel 

heppnuðum skrefum til þeirra næstu og samtal manna á milli er stöðugt. 

 Endurgjöf þeirra sem sinna daglegum framkvæmdum verkefna ætti að vera 

tryggð, fólk verður að hafa trú á nýrri stefnu og að það sé ljóst að henni sé ætlað að 

framfylgja í stað þess að enda sem skúffumatur. Nauðsynlegt er að allir meðlimir 

félagsins verði þess varir að nýjar áherslur séu samþykktar með því að framkvæma strax 

þær breytingar sem eru fljótlegar eða auðveldar í framkvæmd. Síðasta formlega skref 

ferilsins felst í mati á verkefninu, annars vegar símat til að fylgjast með því hvort 

stefnunni sé fylgt eftir og hins vegar lokamat til að leggja mat á árangur stefnu og hvort 

markmiði hafi verið náð eftir að framkvæmd er lokið (Wholey & ofl., 2004; Posavac & 

Carey, 2007). 

 Mikilvægt er að framgangur stefnu sé reglulega metinn, til dæmis við gerð 

ársáætlana með það að markmiði að nýta reynsluna til að bæta verkefni félagsins. Símat 

þarf ekki að vera umfangsmikið né flókið í framkvæmd, það getur sem dæmi falist í að 

gögnum um verkefnið sé safnað saman, að mat notenda sé fengið eða að fundir séu 

haldnir með þeim sem koma að verkefninu og farið yfir stöðuna. Lokamat fer fram að 

loknum framkvæmdum verkefnis og felur í sér heildarmat stefnunnar, oft kemur 
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utanaðkomandi sérfræðingur að slíku mati. Í báðum tilvikum eru fyrirfram ákveðnir og 

samþykktir mælikvarðar notaðir (Ómar H. Kristmundsson, 2008). 

2.1.3. Leiðtogafræði 

Höfundi þykir nauðsynlegt að stikla á stóru í leiðtogafræðunum þar sem þau eiga mikið 

erindi í opinberri stjórnsýslu, jafnvel meira en í öðrum geirum samfélagsins. 

 Rannsóknir síðustu 100 ára sýna að leiðtogar bera nokkur sameiginleg 

persónueinkenni. Má þá sérstaklega nefna að gáfur er einkenni sem oftast kemur fram 

í rannsóknunum. Niðurstöður sýna einnig að ekki er nóg að bera réttu einkennin til að 

vera leiðtogi, færni er líka nauðsynlegur þáttur. Hægt er að vera árangursríkur leiðtogi 

upp að vissu marki án þess að bera þessi einkenni. Árangursríkur leiðtogi á að geta 

stokkið í öll hlutverk innan skipulagsheildarinnar. Þegar siðferðileg forysta er skoðuð 

er greinilegt að heiðarleiki skiptir mestu máli en erfitt er að tengja saman árangur og 

siðferði þar sem stjórnandi getur verið árangursríkur án þess að hafa gott siðferði og 

öfugt en samfélög gera sífellt meiri kröfur um gott siðferði leiðtoga. Siðferðileg forysta 

fjallar um það hvað leiðtogar gera og hvaða aðferðum þeir beita. Ásetningur gjörða er 

rýndur og eins hvernig völdin eru nýtt, því meiri völd sem manneskja hefur, því meiri 

áhætta er á valdaspillingu samkvæmt rannsóknum. Kröfur um gott siðferði leiðtoga og 

stjórnenda eru einnig við lýði innan fyrirtækja, ekki aðeins í opinberri stjórnsýslu. 

 Fyrirtæki setja sér siðareglur sem skal framfylgja. Árangur sumra fyrirtækja 

er ekki einungis mældur fjárhagslega heldur einnig siðferðislega (Birgit Jóhannsdótt ir, 

2010). 

 Hægt er að finna fjöldann allan af kenningum um færni, eiginleika, hegðun, 

áhrif og völd þegar árangursrík leiðtogamennska er skoðuð. Áhuginn á siðferði, siðgæði 

og siðfræðikenningum leiðtoga hefur aukist á síðastliðnum árum, sérstaklega í ljósi 

aukinna upplýsinga sem líta dagsins ljós um ýmis hneykslismál bæði hérlendis og 

erlendis eftir hrun. En þrátt fyrir aukinn áhuga eru ekki allir sammála um það hver besta 

leiðin sé til að nálgast þetta viðfangsefni (Yukl, 2010). 

 Þótt til séu margar kenningar og bækur um viðskiptasiðferði er ekki mikið efni 

til yfir siðferðilega forystu og siðferði leiðtoga, kenningarnar eru fáar og fræði sem 

þessi eru enn ný af nálinni. Elstu rannsóknir komu fram á sjónarsviðið rétt fyrir síðustu 

aldamót (Northouse, 2010). Siðferði er ólíkt á milli menningarheima og ekki hægt að 

alhæfa við allar aðstæður hvað sé rétt eða rangt. Menningarlegt umhverfi er ólíkt og 

manneskjur í mismunandi samfélögum aðhyllast ekki endilega sömu gildi (Kotler & 
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Armstrong, 2006). Þegar framkvæmdastjórar lýsa hinum siðferðislega leiðtoga 

tilgreina þeir gjarnan heiðarleika, trúverðugleika, sanngirni og fórnfýsi, einnig nefna 

þeir þann eiginleika að geta haft áhrif á siðferðiskennd samstarfsfélaga (Trevion, 

Brown, & Hartman, 2003). 

 Hugtökin siðferði og heiðaleiki eru oftast nefnd í sömu andrá, rannsóknir sem 

framkvæmdar hafa verið í ólíkum menningarheimum hafa leitt í ljós að 

grundvallaratriði leiðtogastjórnunar er heiðarleiki og ræðst af ráðvendni og samkvæmri 

hegðun leiðtoga (Yukl, 2010). Engin ein skilgreining er á siðferðilegri hegðun leiðtoga 

en kjarninn er að samræmi ætti að ríkja á milli gilda þeirra og hegðunar. Til þess að 

leiðtogar teljist haga sér á siðferðilegan hátt er mikilvægast að þeir hafi ekki neitt slæmt 

í hyggju og virði rétt þeirra sem koma að málum (Gini, 1998). Samfélagsleg ábyrgð 

leiðtoga, samtaka og fyrirtækja fylgir fast á eftir siðferði og viðskiptasiðferði. 

 Mikilvægt er að leiðtogi hafi skilning á samfélagslegri ábyrgð og sýni hana í 

verki. Þekktasta setning Brundlandt skýrslunnar frá árinu 1987 hljómar svona: 

„Mikilvægt er að geta mætt þörfum núverandi kynslóða án þess að skerða rétt komandi 

kynslóða“ (Brundlandt, 1987). Samfélagsleg ábyrgð gengur út á að ná árangri með því 

að halda í heiðri góðu siðferði og eins virðingu fyrir fólki og náttúru. Fyrirtæki og 

stjórnendur þeirra bera siðferðilega ábyrgð gagnvart samfélags-, efnahags- og 

umhverfismálum í því samfélagi sem þeir starfa. Auknar kröfur í samfélaginu eru um 

að viðskiptasiðfræði sé hluti af stjórnun (Birgit Jóhannsdóttir, 2010). 

 Vald er stór þáttur siðferðis og oft heyrast fréttir af fólki sem misnotar vald sitt 

eða notar það ekki til góðs. Oft er hætta á valdspillingu og hún eykst eftir því sem valdið 

er meira. Mannkynssagan sýnir glögglega að margir af hroðalegustu atburðunum hafa 

gerst undir stjórn valdamikilla manna, við sjáum þetta líka gerast beint fyrir framan 

nefið á okkur þegar við lesum fréttir. Því formlegra vald sem einstaklingur hefur eru 

auknar líkur á að hann leggi miklar kröfur til fylgjenda sinna (Howell & Costley, 2006). 

Í flestum kenningum um siðferðilega forystu er áhersla lögð á þau áhrif sem leiðtoginn 

getur haft á fylgjendur og það siðferðilega andrúmsloft sem finnst í skipulagsheildum 

(Yukl, 2010). Að vera leiðtogi krefst ekki aðeins færni og kunnáttu heldur er einnig 

mikilvægt að bera siðferðilega ábyrgð. Leiðtogar hafa gott tækifæri til að vera 

fyrirmynd og nota sérstakt vald sitt til góðs (Northouse, 2010). 

 Rannsóknir gefa til kynna að ósiðleg leiðtogamennska hafi mjög slæmar 

afleiðingar fyrir fylgjendur og fyrir heildina (Tepper, 2000). Sumir halda því fram að 
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kostnaðurinn við að sýna af sé siðferðilega hegðun sé meiri en þegar hún er ekki viðhöfð 

(Birgit Jóhannsdóttir, 2010). 

 Þjónandi forysta er frekar nýlegur forystustíll sem leiðtogar geta tileinkað sér, 

en líklegra er að einstaklingar beri með sér eiginleika þjónandi leiðtoga frekar en að 

það sé lærð hegðun. Kenningar um þjónandi forystu hafa verið viðurkenndur hlut i 

leiðtogafræðanna í mörg ár en hafa aðeins náð athygli á allra síðustu árum sem 

eiginlegur leiðtogastíll. Robert Greenleaf er forsprakki hugtaksins og setti 

hugmyndirnar fram í kringum 1970 eftir að hafa rannsakað eiginleika leiðtoga í 

fjöldamörg ár. Þjónandi forysta snýst um að vera góð fyrirmynd og geta brugðið sér í 

þau hlutverk sem þarf og geta eflt aðra til að gera slíkt hið sama. Þjónusta við fylgjendur 

er helsta ábyrgð leiðtoga og undirstaða siðferðilegrar leiðtogamennsku samkvæmt 

Greenleaf. Þjónustan sem leiðtogi veitir fylgjendum er að virkja, næra og verja 

fylgjendurna. Þetta getur átt við hvern sem er innan skipulagsheildar, ekki einungis 

yfirmann. Mikilvægt er að sá sem tileinkar sér þjónandi forystu hafi að leiðarljósi þarfir 

sinna fylgjenda og vinni stöðugt að því að gera þá vitrari, heilbrigðari og betur í stakk 

búnir til að axla þá ábyrgð sem þeim gæti hlotnast (Yukl, 2010). Jafnvel þó það sé ekki 

fjárhagslegur hagur skipulagsheildarinnar sem þjónandi leiðtogi starfað er hjá stendur 

hann ávallt fyrir því sem er gott og rétt. Í stuttu máli sagt setur góður leiðtogi hagsmuni 

fylgjenda sinna ofar sínum eigin. Völd, orðstír, fjárhagslegur ávinningur eða staða er 

ekki ofarlega á lista þjónandi leiðtoga (Howell & Costley, 2006). 

 Góðir eiginleikar stjórnenda og þátttakenda í samvinnuverkefnum samkvæmt 

Thomson og Perry (2006) eru framúrskarandi samskiptahæfileikar, skipulags-og 

stjórnendahæfileikar, þekking á umhverfinu og samfélaginu, stefnumótandi greining, 

áætlanir og eftirfylgni. Einnig heiðarleiki, áreiðanleiki og siðferðileg hegðun og að 

lokum að hafa víðtæk samfélagsleg gildi og getu til að vinna með margskonar félögum, 

ekki einblína á einn geira umfram annan og ekki hafa samkeppnislegt viðhorf. 

Þessi gildi eru kennd í hverskyns stjórnunarnámi um allan heim og því við 

breytingum að búast á sviði opinberrar stjórnsýslu sem og annarsstaðar. Önnur 

rannsókn frá 2010 þar sem tekin voru viðtöl við reynslumikla stjórnendur í opinbera 

geiranum, samtökum og stofnunum sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni sýndi að þeir 

voru á eitt sammála um þá eiginleika sem þeir þurftu til að bera. Eiginleikarnir væru 

frábrugðnir þeim sem þarf til að vinna í umhverfi hefðbundins stigveldisskipulags. Sú 

tíð fer að líða að opinberir starfsmenn geti kallað sig sérfræðinga sem skipuleggja og 
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framkvæma vinnu sína með áherslu á ákvarðanaferli sem byrjar hjá efsta stjórnanda og 

niður pýramídann (Horne & Paris, 2010). 

Tilgangurinn er að kenna næstu kynslóð að skilja uppbyggingu mismunand i 

félaga og meta gildi þeirra, að skapa skilvirk sambönd til samvinnu og að tileinka sér 

viðeigandi eiginleika og færni (DeHoog, 2015). 

2.2. Fyrri rannsóknir 

Höfundur skoðaði nokkrar eldri rannsóknir sem framkvæmdar voru hér á landi á síðustu 

árum, bæði af fræðimönnum sem og nemendum og eru til umfjöllunar í þessum kafla. 

Lítillega er fjallað um erlendar rannsóknir á fræðasviðinu.  

 Erlendar rannsóknir hafa sýnt að stærð stofnana og fyrirtækja hefur mikil áhrif 

á skipulag þeirra og starfshætti (Rutherford & McMullen, 2001). Eftir fjölda rannsókna 

Torrés og Julien (2005) á minni fyrirtækjum sést að megineinkenni þeirra er að 

stefnumótun er oft til skamms tíma og byggir á innsæi þeirra sem koma að henni. Annað 

einkenni er skortur á sérhæfingu, upplýsingakerfi eru einföld og óformleg og stjórnun 

er miðstýrð. Rannsókn þeirra Inga Rúnars Eðvarðssonar prófessors við viðskiptade ild 

Háskóla Akureyrar, Runólfs Smára Steinþórssonar prófessors við viðskiptade ild 

Háskóla Íslands og Helga Gestssonar lektors við viðskiptadeild Háskóla Akureyrar fór 

fram árið 2007 og voru 222 fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök sem tóku þátt með því 

að svara spurningalista á rafrænu formi. Helstu niðurstöður þeirra voru að flestir 

stjórnendur töldu framtíðarsýn varðandi rekstur mjög skýra. Hjá ríflega helmingi 

fyrirtækja fór fram formleg stefnumótun og sýndi rannsóknin fram á að hún væri 

algengari í stærri fyrirtækjum og stofnunum þar sem stjórnendur eru háskólamenntað ir, 

einnig koma þeir helst að stefnumótun innan fyrirtækja með öðrum stjórnendum. Í 

allflestum fyrirtækjum sem tóku þátt í könnuninni, eða 70%, er stefnumótun sífellt í 

gangi eða var það á meðan könnunin var framkvæmd. Í tæplega 20% fyrirtækja er 

ekkert eiginlegt mat á árangri stefnumótunar en í rúmlega 40% fer fram bæði hlutlæ gt 

og huglægt mat (Ingi Rúnar Eðvarðsson; Runólfur Smári Steinþórsson & Helgi 

Gestsson, 2007). 

 Ómar H. Kristmundsson prófessor við Háskóla Íslands og Steinunn 

Hrafnsdóttir dósent framkvæmdu rannsókn sem ætlað var að varpa ljósi á það hvernig 

félagasamtök nýttu sjálfboðaliða sína. Spurningakönnun var lögð fyrir starfandi félaga 

í velferðaþjónustu á Íslandi árið 2011, árið 2013 voru heimasíður þeirra kannaðar að 

auki. Niðurstöður þeirra benda til þess að þó svo sjálfboðaliðar starfi hjá allflestum 
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velferðafélögum séu ekki mikilvæg auðlind hjá stórum hluta þeirra. Fjöldi sjálfboðaliða 

er takmarkaður nema hjá þeim félögum það sem sérstök áhersla er á stjórnun og 

skipulag sjálfboðaliða. Hlutfall sjálfboðaliða er minna eftir því sem félög eru stærri og 

störf þeirra er að mestu bundin við sérstök átaksverkefni eða stjórnarsetu. Hlutverk 

sjálfboðaliða eru fjölbreyttari hjá minni félögum. Ung félagasamtök þurfa frekar að 

byggja á sjálfboðastarfi sínu þar sem oft er það fyrsta auðlindin sem í boði er en umfang 

sjálfboðaliða minnkar eftir því sem félög stækka og aðrar auðlindir verða aðgengilegr i. 

Þessar niðurstöður eru í takt við alþjóðlega fræðilega umræðu þar sem umbreyting hefur 

átt sér stað víða um heim. Sú umbreyting felst í að hreyfingar sem byggðu á 

sjálfboðastarfi hafa breyst í rekstarfélög fagaðila og þátttaka áhugafólks í 

ákvarðanatöku og verkefnum er talin óþörf (Skocpol, 2003). Umbreytingin gefur 

hugmyndum Putnams (2000) og fleiri aðila byr undir báða vængi um minnkand i 

þátttöku samfélagsþegna á Vesturlöndum og er talin endurspegla þær neikvæðu 

breytingar sem hafa orðið á félagstengslum vestrænna samfélagsþegna. 

 Með aukinni þátttöku félagasamtaka í opinberri þjónustu í gegnum 

þjónustusamninga, eftirlit og útboð hefur orðið til svokölluð blönduð velferðaþjónusta 

en auk félagasamtaka er hún í höndum opinberra stofnana og einkafyrirtækja (Hustinx 

L. &., 2010). Í nýju umhverfi þessa fagræðis er ekki víst hversu mikil eftirspurnin eftir 

sjálfboðastarfi er, að auki er ekki ljóst hversu lýðræðisleg vinnubrögðin eru sem 

einkenna starf sjálfboðaliðanna (Ómar H. Kristmundsson & Steinunn Hrafnsdótt ir, 

2013). Þessi þróun gæti haft í för með sér alvarlegan tilvistarvanda félagasamtaka og 

spurningar gætu vaknað um það hver sé sérstaða þeirra í samanburði við önnur 

rekstarform. Þrátt fyrir ofangreinda þróun er ekki hægt að greina að áhugi fólks á 

sjálfboðastarfi hafi minnkað á síðustu árum (Wilson, 2012). Hins vegar hafa forsendur 

fyrir sjálfboðastörfum breyst og fólk virðist velja félög eftir eigin persónulegu reynslu 

og hagsmunum (Hustinx & Lammertyn, 2003). Áhugi fólks virðist beinast frekar að 

verkefnum í þágu málefna en félagsins sjálfs og það vekur spurningar um það hvort 

félagaform sem hefur talist hefðbundið hingað til sé orðið úrelt. Í því samhengi virðast 

sveigjanleg og tímabundin samskiptaform um ákveðin málefni mæta betur þörfum 

sjálfboðaliða, samfélagsmiðlar nýtast vel í þeim tilgangi að virkja fólk með sameiginleg 

markmið og gildi. Til að greina betur breyttar forsendur sem þessar er þörf á frekari 

rannsóknum (Ómar H. Kristmundsson & Steinunn Hrafnsdóttir, 2013). 
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 Héðinn Unnsteinsson stefnumótunarfræðingur og Pétur Berg stjórnmála- og 

stjórnsýslufræðingur unnu um tíma hjá forsætisráðuneytinu og fjármálaráðuneytinu að 

því að samþætta og einfalda stefnur áranna á undan. Ætlunin var að gera grunn að 

framtíðarsýninni „Ísland 2020“. Greining þeirra á stefnum og áætlunum opinberra 

stofnana sýndi að þær segja almennt hvað ætlað er að gera en stofnanirnar ná ekki að 

innleiða eða framkvæma. Framkvæmd og innleiðing stefnu er almennt ekki nógu vel 

útfærð þrátt fyrir að hlutverk aðila varðandi framkvæmd og ábyrgð verkefna og aðgerða 

séu skilgreind. Áætlanir eru oft ekki samtvinnaðar útfærslunni eða tengdar fjárhag 

viðkomandi stofnunar. Ennfremur eru mælikvarðar og markmið ekki alltaf skilgre ind 

og eftirfylgni ekki kerfisbundin. Þannig er árangur af flestum áætlunum og stefnum 

opinbera geirans óljós og mjög líklega takmarkaður sökum ómarkvissra framkvæmda. 

Stefnur og áætlanir virðast því ekki vera notaðar á markvissan hátt sem það 

verkstjórnunartæki sem þeim er ætlað að vera (Héðinn Unnsteinsson; Pétur Berg 

Matthíasson, 2012). 

2.3. Söguleg þróun 

Fyrstu heimildir um stefnumótunarfræðin er hægt að rekja til herfræða allt aftur til 6. 

aldar fyrir Krist þegar Stríðslistin eftir Sun Tzu Wu leit dagsins ljós því í upphafi fjallað i 

hugtakið um það hvernig mætti sigra óvininn með því að meta og greina eigin stöðu 

gagnvart honum til að geta tekið upplýstar ákvarðanir í framhaldi. Löngu síðar, eða á 

18. öld kom út verkið Um stríð eftir herfræðinginn Karl von Clausewitz (Ómar H. 

Kristmundsson, 2008). 

Ghemawat (2001) vísar til þess í bók sinni Strategy as the Business Landscape 

að grundvallarhugtök stefnumótunarfræðanna hafi verið sótt til Forn Grikkja. Að hans 

mati hófst aðlögun hugtaka stefnumótunar að umhverfi fyrirtækja og stofnana með 

seinni iðnbyltingunni um miðja 19. öld. Fyrirtækin stækkuðu á þessum tíma umfram 

það sem áður hafði þekkst og störf þeirra urðu markvissari með hinni sýnilegu hönd 

stjórnenda (Chandler, 1962).  

 Í bók Mintzberg (1998) og meðhöfunda Strategy Safari eru helstu kenningar 

teknar saman um stefnumótun og stefnumiðaða stjórnun (e. strategic management), þar 

á meðal skólarnir 10 sem lýsa mismunandi sýn ýmissa fræðimanna og stjórnenda. 

Hönnunarskólinn, áætlunarskólinn og staðfærsluskólinn voru fyrstu þrír og eru 

leiðbeinandi um það hvernig best er að standa að stefnumótunarvinnu. Næstu sex 

skólarnir eru frekar lýsandi frekar en leiðbeinandi og fjalla um stefnumiðaða stjórnun. 
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Þeir kallast frumkvöðlaskólinn, hugræni skólinn, lærdómsskólinn, valdaskólinn og 

umhverfisskólinn. Nálgun þessara lýsandi skóla að stefnumótun er líkt við 

birtingarnálgun og vísar til þess að stefnan sé sjálfsprottin. 

 Síðasti skólinn sem Mintzberg (1998) og meðhöfundar fjalla um í bók sinni er 

samstillingarskólinn sem tvinnar saman leiðbeinandi og lýsandi hugmyndir hinna 

skólanna. Harvard háskólinn hóf að kenna stefnumótunarfræði árið 1912 og á helst við 

um hönnunarskólann og hefur haft hvað mest áhrif á skilning stjórnenda á því hvað 

felst í stefnumótun og stefnumiðaðri stjórnun. Nálgun hönnunarskólans er þekktust 

fyrir verkfæri eins og SVÓT greiningu. 

 Meginviðfangsefni skólans er að finna sem besta samsvörun á milli 

kjarnafærni fyrirtækja eða stofnana við möguleika sem umhverfið hefur upp á að bjóða 

(Mintzberg & Ahlstrand, 1998). Í bókinni Strategy Safari undirstrika höfundar að litið 

er á stefnumótun hönnunarskólans sem skapandi vinnu, kostirnir sjálfir er metnir miðað 

við aðstæður og lítil áhersla lögð á innleiðingu stefnunnar (Mintzberg & Ahlstrand, 

1998). 

 Áætlunarskólinn er í framhaldi formfastari, stefnumótunarvinna er sett í 

samhengi við áætlunargerð, þar er skýr munur á stefnumótun og innleiðingu hennar, 

vinnulag er stífara og áhersla lögð á að stefnumótunarvinnunni skuli sinna af sérfróðum 

aðilum sem aðstoða stjórnendur fyrirtækja og stofnana. Galli skólans var að stjórnendur 

voru ekki eigendur stefnunnar og því ekki eins viljugir til framkvæmda (Mintzberg & 

Ahlstrand, 1998). Í staðfærsluskólanum er lögð megináhersla á umhverfi fyrirtækja og 

stofnana. Mintzberg (1998)og meðhöfundar vilja meina að nálgun þessa skóla sé mjög 

þýðingarmikil ráðgjafastéttinni. Horft er utan frá og inn í fyrirtækið eða stofnunina (De 

Wit & Meyer, 1963). Mörg þekktustu líkön og aðferðir til innri og ytri greininga 

fyrirtækja og stofnana má tengja við staðfærsluskólann. Frá því lýsing hans var sett 

fram rétt fyrir síðustu aldamót hafa nýjar kenningar litið dagsins ljós sem falla að nálgun 

skólans og má þar nefna dæmi um vinsæla kenningu sem kallast blár sjór (e. Blue ocean 

strategy) (Kim & Mauborgne, 2005). 

 Lærdómsskólinn og menningarskólinn eru lýsandi og eiga sínar rætur að rekja 

til fræðiskrifa frá því um 1960 (Lindblom, 1959). Framlag Lindbloms má segja að sé 

lykilverk í fyrstu kenningum stefnumótunar hjá opinberri stjórnsýslu (Sigurbjörg 

Sigurgeirsdóttir, 2006) en megininntak í kenningu hans er að framvinda stefnumiðaðra 

athafna sé flókin, illfyrirsjáanleg og hægfara. Lýsing Mintzberg og meðhöfunda (1998) 
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á lærdómsskólanum er mjög yfirgripsmikil og segja að hann hafi í raun litið dagsins 

ljós í bók James B. Quinn (1980) þar sem framvindu stefnumiðaðra athafna er lýst sem 

rökrænu ferli sem tekið er í smáum skrefum. Kenningarnar hafa að markmiði að lýsa 

tilurð stefnu, hverjir þátttakendurnir eru, hvar mótunin á sér stað og hver framvinda 

hennar er. Kenningar um menningarskólann eiga það sameiginlegt að horft er innan frá 

og út frá félaginu. 

 Auðlindasýnin er flokkuð sem hluti af menningarskólanum í samantekt 

Mintzberg og meðhöfunda (1998), hún er talin eiga rætur sínar að rekja til kenninga 

Penrose (1959) en þær vörpuðu ljósi á ástæður fyrir því hversu ákjósanlegt getur verið 

fyrir félög að víkka út starfsemi sína útfrá eigin auðlindum, færni og þekkingu. 

Wernerfelt (1984) bætti framlag Penrose (1959) og kynnti sem stefnumótunarkenningu 

og ruddi þannig brautina fyrir auðlindasýnina. Grein Barney (1991) dregur fram gott 

yfirlit yfir þessa áherslu auðlindasýninnar og grundvöllinn að því sem er nú þekkt sem 

VRIO greining í stefnumótun fyrirtækja. VRIO greining er í stuttu máli til að ákvarða 

samkeppnisstöðu félags á markaði.   

 Þróun stefnumiðaðrar stjórnunar hófst í einkageiranum upp úr 1950 og nokkru 

síðar í opinberum stofnunum. Á síðari hluta áttunda áratugar síðustu aldar hófu 

félagasamtök að tileinka sér aðferðir stefnumiðaðrar stjórnunar og var það í 

Bandaríkjunum (Courtney, 2002). Síðan þá hafa félög unnið stefnumiðaða áætlun í 

meiri mæli, þá sérstaklega fjölmenn félagasamtök (Stone, 1999). 

 Ekki er vitað nákvæmlega hvenær stefnumiðuð stjórnun fór að ryðja brautina 

hér á landi en vísbendingar gefa til kynna að það hafi gerst stuttu fyrir síðustu aldamót. 

Ýmsar ástæður geta haft áhrif á auknar vinsældir aðferðarinnar meðal félagasamtaka 

og annarra skipulagsheilda. Má þar fyrst nefna aukna trú á að aðferðin nýtist við að efla 

starf og þjónustu eða auka tekjur. Í öðru lagi má nefna að vegna vinsælda heimsþekktra 

ráðgjafa og metsölubóka þeirra hafi tiltrú manna aukist á að stefnumiðuð stjórnun skili 

tilætluðum árangri (Micklethwait, 1996). Aukin menntun og þar af leiðandi þekking 

stjórnenda hafa vissulega áhrif líka. Það má svo nefna að ákveðin tíska í 

stjórnunaraðferðum hafi veruleg áhrif á útbreiðslu nýrra aðferða og að félög vilji ekki 

verða eftirbátur annarra félaga sem hafa innleitt stjórnunaraðferðina (Ómar H. 

Kristmundsson, 2003). Að endingu má gera ráð fyrir að aukning sé á félagasamtökum 

á þjónustusamning hjá hinu opinbera og að þeim sé gert að uppfylla sömu kröfur og 

opinberar stofnanir um markmiðasetningu og árangursmælikvarða (Courtney, 2002). 
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3. Aðferðafræði rannsóknar 

Aðferðafræði þessarar rannsóknar byggist á þrepaskiptu líkani þeirra Philip Kotler og 

Kevin Lane Keller allt frá upphafi hennar til enda. Höfundur valdi rannsóknarefni og 

skilgreindi það í rannsóknaráætlun þar sem markmið voru sett, spurningar settar fram 

sem rannsókn er ætlað að svara og gróf drög gerð að uppbyggingu rannsóknarinnar. Því 

næst hóf höfundur heimildaleit og mat á þeim. Við úrvinnslu rannsóknar notaðist 

höfundur við afleiddar heimildir (e. secondary data). Afleiddar heimildir eiga við um 

gögn sem rannsakendur hafa safnað saman frá öðrum og skráð (Sekaran, 2003). Við 

úrvinnslu var einnig stuðst við eigindlegar rannsóknir í formi hálf staðlaðra viðtala. Í 

eigindlegri rannsókn er markmiðið að kanna reynsluheim þátttakenda. Hálf staðlað 

viðtal býður uppá að vikið sé örlítið útaf sporinu með eftirfylgnispurningum, að það 

verði til óþvingað samtal á milli spyrils og viðmælanda. Frekari heimildum var safnað 

úr fræðibókum, ritum, eldri rannsóknum og skýrslum af veraldarvefnum. 

3.1. Þátttakendur rannsóknar, úrtak og aðgengi 

Þátttakendur rannsóknar voru starfsmenn sjö íslenskra stjórnmálaflokka, í þremur 

tilfellum framkvæmdarstjórar flokks, í tveimur tilfellum varaformaður, í einu tilfe l li 

gjaldkeri bráðabrigðastjórnar og í einu tilfelli framkvæmdastjóri Landsfundar ásamt 

framkvæmdastjóra þingflokks. Höfundur sendi vefpóst til 11 flokka á opinbert veffang 

þeirra sem framkvæmdastjórar sinna oftast og var úrtak valið af þeim. Aðgengi að 

flokkunum var framar vonum þar sem svörun var góð og þátttaka sömuleiðis. Í sex af 

sjö tilfellum báðu fulltrúar um að viðtal færi fram eftir kosningar þar sem stutt var í þær 

og lítill tími gafst til annars en undirbúnings fyrir þær. Lítið þurfti að ýta á eftir viðtölum 

að kosningum loknum. Fulltrúar tveggja annarra flokka gáfu vilyrði fyrir viðtali en ekki 

gafst tími fyrir þau og var spurningalistinn því sendur til þeirra í þeirri von um að fá 

svör frá fleiri flokkum. Ekki náðist samband við tvo flokka, auk þess sem höfundur 

hafði ekki samband við einn nýjan flokk sökum þess hversu seint hann kom fram á 

sjónarsviðið. Viðmælendur fóru ekki fram á nafnleynd og voru upplýstir um að viðtöl 

væru tekin upp til úrvinnslu rannsóknarinnar. 

3.2. Greining gagna  

Að viðtölum loknum mun þemagreindi höfundur þau, þ.e. fann bæði sameiginleg 

einkenni íslenskra stjórnmálaflokka og ólík einkenni þeirra útfrá spurningum. 

Höfundur setti síðan fram niðurstöður og bar þær saman við fræðin.  
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3.3. Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

Höfundur telur sig hafa náð hlutleysi í rannsókn sinni og tekið viðtöl með opnum hug 

og án fyrirfram ákveðinna hugmynda. Markmið rannsóknar var ekki pólitískt eðlis og 

því auðvelt að fjarlægja eigin pólitísku hugsjónir og álit. Markmið snérist um að öðlast 

innsýn í innri störf, skipulag og mótunarstarf íslenskra flokka og var höfundur mjög 

áhugasamur hlustandi. Taka skal fram að höfundur er ekki flokksbundin. Viðtöl eru 

munnlegar heimildir og geta svör því miðast við eigin hugmyndir eða álit viðmælenda 

og ólíklegt að þau séu fullkomlega hlutlaus, höfundur vill þó trúa því að pólitík hafi 

haldist utan við umræðuefni að mestu eða öllu leyti. 

4. Viðtalsrannsókn 

Alls sjö viðtöl voru tekin af þeim 11 sem höfundur sóttist eftir. Viðtölin voru ýmist 

tekin á kaffihúsum eða í húsnæði flokkanna sem höfðu þann valkost. Viðtöl voru tekin 

við fulltrúa Alþýðufylkingarinnar, Bjartrar Framtíðar, Vinstri-grænna, Dögunar, 

Sósíalistaflokksins, Viðreisnar og Sjálfstæðisflokksins. Vilyrði fyrir viðtali fékkst frá 

Pírötum og Flokki Fólksins en sökum tímaskorts voru þau ekki framkvæmd. Engin 

frekari svör við spurningalista fengust. Engin svör bárust fá Samfylkingu eða Framsókn 

eftir nokkrar tilraunir höfundar. Í þessum kafla er ætlunin að rekja bæði sameiginleg og 

ólík einkenni stjórnmálaflokka sem viðtöl vörpuðu ljósi á útfrá spurningalista.  

Tilgangur viðtalanna var að öðlast innsýn í starfshætti stjórnmálaflokka og bera saman 

við stefnumótunarfræðin. Þegar hafa nöfn viðmælenda, flokkar og staða innan þeirra 

komið fram og verður því ekki rakið frekar í úrvinnslu viðtalanna. Höfundur byrjar í 

raun á að kryfja svör frá og með spurningu fjögur á listanum sem má sjá í kafla 4.1. 

Spurningarnar voru 18 talsins. 
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4.1. Spurningalisti 

1. Nafn: 

2. Flokkur: 

3. Hlutverk innan flokksins: 

4. Hversu lengi hefurðu unnið með flokknum? Hver er fyrri reynsla þín sem gæti 

nýst/hefur nýst í störfum þínum fyrir flokkinn? 

5. Hvernig er skipulagsleg uppbygging flokksins? 

6. Hvað geturðu sagt mér um innra skipulagsstarf flokksins? Opin spurning 

7. Er vinna við innra starf formleg eða óformleg? 

8. Hverjir eru vanalega þátttakendur í innra skipulagi flokksins? 

9. Hvernig er upplýsingaflæði háttað innan flokksins og hvaða miðlar eru helst 

notaðir? 

10. Telur þú að farið sé eftir ákveðnum fræðum við innra skipulag flokksins? Er 

það mikilvægt að þínu mati? Telur þú mikilvægt að þeir sem komi að 

stefnumótun séu sérfræðingar? Eða að utanaðkomandi sérfræðingur vinni með 

flokknum? 

11. Hvernig eru mikilvægar ákvarðanir teknar og hver tekur lokaákvörðun? 

12. Telur þú framtíðarsýn flokksins vera skýra? Skín hún í gegn í daglegum 

störfum flokksins? 

13. Hvernig mælir/metur þinn flokkur árangur? 

14. Horfir þinn flokkur til annarra þegar kemur að því að vinna að markmiðum?  

15. Þá að markaðssetningu: Hvernig nálgast flokkurinn kjósendur? Hvernig eykur 

hann fjölda félagsmanna? Hvernig kemur flokkurinn stefnu sinni eða hlutverki 

á framfæri? 

16. Telur þú heppilegt að innra starf flokka sé gagnsætt? Af hverju/af hverju ekki? 

17. Telur þú að starfsumhverfi flokksins þíns sé gagnsætt?  

18. Aukaspurning um leiðtoga. Að þínu mati, eru margir eða áberandi leiðtogar 

innan raða félagsmanna/flokksmanna og bera þau einhver sameiginleg 

einkenni? Geturðu sagt e-ð um þeirra stjórnunarstíla? 
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4.2. Úrvinnsla viðtala 

4.2.1. Fyrri reynsla viðmælenda 

Fyrri reynsla viðmælenda kom í flestum tilfellum frá stjórnunarstörfum á 

atvinnumarkaði eða frá störfum innan annarra flokka, félagasamtaka eða í störfum 

sínum í þágu ákveðinna málaflokka. Í einu tilfelli sagðist viðmælandinn ekki hafa neina 

reynslu sem gæti nýst í núverandi starfi en hefði fræðilega menntun að baki í 

Alþjóðastjórnmálum. Í öðru tilfelli hafði viðmælandi reynslu af starfi innan sama 

flokks, en á minni skala. Á meðan núverandi starf er landlægt var eldra starfið bundið 

við höfuðborgina. Í því tilfelli gat viðmælandinn ekki bent á ákveðinn þátt sem gæti 

nýst í núverandi starfi, en það væri eflaust einhver. Reynsla annars viðmælanda í þágu 

hælisleitenda var að hans sögn ein af ástæðum þess að leitað var til hans við 

uppbyggingu og stjórnun nýs flokks og að meðstjórnendur væru af ólíkum uppruna og 

með margvíslega reynslu hvaðanæva að úr samfélaginu til að endurspegla hópinn sem 

flokkurinn hyggst vinna fyrir. Það að endurspegla hópinn á líklega við um flesta flokka, 

a.m.k. er hægt að áætla það. Einn viðmælandi nefndi hæfni í málamiðlun, samskiptum 

og æðruleysi sem hluta af fyrri reynslu. 

4.2.2. Uppbygging flokka 

Spurning fimm snéri að uppbyggingu flokksins. Hún var mjög misjöfn á milli flokka 

en þó var hægt að finna sameiginlega fleti. Allir flokkar hafa nefnd eða ráð sem er 

þverskurður af flokknum, í þessum nefndum eru fulltrúar frá þeim landshlutum sem 

flokkurinn starfar á og eins fulltrúar úr öðrum nefndum, ráðum og stjórnum. Hvort sem 

það heitir Miðstjórn, Flokksráð eða annað gegna þessar nefndir sama hlutverki innan 

allra flokka sem er að sem flestir komi að allri mótun innan flokksins og séu upplýstir 

um það sem gerist innan hans eða sem þarf að gerast og taka ákvarðanir. Í flestum 

flokkum er uppbyggingu ætlað að vera á jafningjagrundvelli þar sem hugmyndir og 

störf flokka koma frá almenningi og til þingflokks en ekki öfugt eins og raunin er í 

hefðbundinni stigveldisuppbyggingu. Eins og gefur að skilja eru minni flokkar með 

færri ráð á sínum snærum heldur en stærri flokkar. Uppbygging er formfastari hjá þeim 

stærri og óneitanlega líkist hún hefðbundnum pýramída þar sem þingflokkur er efstur 

og aðildarfélög neðst, en hvar sem manneskja er stödd á hún að geta haft áhrif innan 

flokksins í því málefni sem hún kýs samkvæmt viðmælendum. Óhefðbund in 

uppbygging eins og nokkrir nýir flokkar hafa reynt og vilja vinna eftir hefur ekki gefið 
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góða raun. Tveir viðmælendur lítilla og ungra flokka sögðu að nýstárleg uppbygging 

þeirra hefði ekki passað inn í umhverfi stjórnmálanna. Flokkum er ætlað að vera á 

fyrirfram ákveðnu formi út á við og eins inni á Alþingi. Sem dæmi þurfa flokkar að 

hafa ákveðinn formann eða forystuaðila sem ætlast er til að sitji á þingi og sé andlit og 

rödd flokksins. Þessir sömu viðmælendur sögðu að samfélagið væri líklega ekki tilbúið 

fyrir breytingar á þessu fyrirkomulagi og að það sé ein ástæða þess að þessir tveir 

flokkar hafa ekki nauðsynlegan stuðning til að koma sínu fólki inn á þing. Uppbygging 

virðist vera í stöðugri slípun hjá minni flokkum, það tekur auðvitað tíma að finna út 

hvað virkar og hvað ekki fyrir hópinn sem og málefnin sem hann stendur fyrir og vinnur 

að. 

4.2.3. Innra skipulagsstarf  

Spurning sex var opin spurning um innra skipulagsstarf flokksins, höfundur vildi vita 

hvað viðmælendur gætu sagt um það áður en nákvæmari spurningar yrðu lagðar fram. 

Í grófum dráttum sögðu viðmælendur að unnið væri með gildi og áherslur flokka að 

leiðarljósi í öllum verkefnum og að mikilvægt væri að sameina rödd þeirra sem taka 

þátt í starfinu svo allir séu að vinna að sameiginlegu markmiði og minni líkur sé á 

ágreiningi. Slíkt getur verið mjög krefjandi þar sem sjálfstæði er einnig í hávegum haft 

og einstaklingurinn hefur mikið frelsi innan flokks, hvort sem það er í aðildarfélagi, 

ráði eða sveitastjórn. Styrking innviða situr oft á hakanum vegna skorts á mannaafla, 

tíma og fjármagni. Nokkrir viðmælendur nefndu þetta vandamál, sérstaklega þegar litið 

er til þeirrar ólgu sem hefur einkennt stjórnmál síðastliðin ár. Flokkar þurfa að vera 

fljótir að aðlagast eða bregðast við utanaðkomandi þáttum, hafa lítið fé á milli handanna 

og fáa starfsmenn og þar af leiðandi minna svigrúm til að styrkja innviði flokka sinna 

að því marki sem viðmælendur myndu vilja. Það sem hefur líka einkennt stjórnmálin, 

sérstaklega síðustu fjögur árin eða svo, eru allir nýju flokkarnir sem hafa boðið fram til 

sveitastjórna- og alþingiskosninga. Viðmælandi eins nýs flokks sagði frá sameiginlegr i 

ákvörðun félagsmanna um að bjóða ekki fram þar sem flokkurinn væri alls ekki 

tilbúinn. Þess í stað mun flokkurinn einbeita sér að uppbyggingu og prufa ýmiskonar 

útgáfu af henni, vinna að málefnum í hópum og reyna að hafa áhrif þar sem hægt er þar 

til hann er tilbúinn að fara á þing, en það væri ekki endilega markmiðið. Þetta er gott 

dæmi þess að fara sér hægt og styrkja innviði nægilega til að vera tilbúinn fyrir næsta 

slag. Innra skipulagsstarf margra flokka miðast að því að komast á þing og til áhrifa 

samkvæmt vitnisburði viðmælenda. Það voru allir sammála því að fólk starfar fyrir 
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stjórnmálaflokka til að hafa áhrif á umhverfi sitt, en misjafnt væri hvað einstaklingur inn 

vill fá út úr slíku starfi. Að sækja sér þekkingu eða leita til sérfræðinga með ákveðin 

málefni eða verkefni var einkennandi fyrir flokka samkvæmt viðmælendum. 

4.2.4. Formleg eða óformleg stefnumótun 

Í spurningu sjö var spurt um það hvort innra skipulagsstarf og mótun væri ávallt á 

formlegum grundvelli eða hvort það gæti verið að slík vinna væri einnig óformleg. Með 

formlegum hætti var höfundur að leitast eftir því hvort ávallt væri ákveðinn rammi utan 

um allt skipulagsstarf, að boðað væri til fundar t.d. Með óformlegum hætti leitaðis t 

höfundur eftir því hvort samtal á milli félagsmanna gæti mögulega verið byrjun á 

skipulagsvinnu og mótun. Ungir og fámennir flokkar áttu það sameiginlegt að slík 

vinna geti oft verið óformleg til að byrja með og þannig gætu félagsmenn tekið þátt í 

slíkri vinnu. Eftir því sem flokkar stækka verður starfið formlegra. Annars vegar getur 

framkvæmdastjórn boðað til fundar fyrir ákveðið málefni sem er opið félagsmönnum 

og almenningi. Á þann hátt geta allir sem vilja haft áhrif á það málefni. Hins vegar getur 

félagsmaður eða nefnd byrjað mótun hjá sér og lagt hana fram fyrir Landsfund þegar 

að honum kemur en vinna málefnahópa er mikilvægur grunnur að Landsfundi stórra 

flokka. Hvað varðar dagleg störf flokka eru þau staðbundin. Aðildarfélag á einum 

landshluta hefur sinn háttinn á á meðan aðildarfélag innan sama flokks í öðrum 

landshluta getur haft annan háttinn á í sínum daglegu störfum. Oft eru fjármál líka 

aðskilin eftir aðildarfélögum og eðlilega eru viðburðir aðskildir að einhverju leyti hjá 

hverju aðildarfélagi. Viðmælendur áttu allir sameiginlegt að markmiðasetningu væri 

ábótavant, einnig að verkefni væru tímasett og að ábyrgð á sérstökum þáttum skorti oft.  

4.2.5. Þátttakendur stefnumótunar innan flokkanna 

Í spurningu átta innti höfundur eftir því hverjir væru vanalega þátttakendur í innra 

skipulagi og ýmiskonar mótun innan flokka. Viðmælendur voru allir sammála um að 

það færi eftir málefninu. Minni mál væru unnin af ákveðinni nefnd eða ráði á meðan 

stærri mál þyrftu aðkomu fleiri félagsmanna. Hver nefnd og hvert ráð hefði umboð fyrir 

ýmsum málum en öðrum ekki. Í öllum tilfellum þarf miðlæg stjórn að samþykkja 

mikilvægar ákvarðanir þingflokks. Sem dæmi þarf þingflokkur hvers flokks samþykki 

miðlægrar stjórnar til að fara í stjórnmyndunarviðræður við aðra flokka. Sú miðlæga 

stjórn, eins og kom fram í undirkaflanum um uppbyggingu flokka, hefur fulltrúa úr 

öllum nefndum, stjórnum, ráðum og aðildarfélögum og er því þverskurður af flokknum, 

miðlæg stjórn hefur þannig umboð allra félagsmanna til að taka ákvarðanir. Allir voru 
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sammála um að þeir félagsmenn sem vildu taka þátt í störfum flokksins hefðu fullt 

aðgengi til þess. 

4.2.6. Upplýsingaflæði á milli félagsmanna 

Níunda spurningin snéri að upplýsingaflæði, bæði innan flokksins og utan og hvaða 

miðlar væru notaðir til að miðla upplýsingum. Allir viðmælendur töldu upplýsingaflæð i 

gott á meðal félagsmanna síns flokks og til samfélagsins eftir því sem mögulegt er. Allir 

flokkar nota vefpóst, heimasíðu og Facebook síðu til að veita upplýsingar um 

fundarhöld, nefndarstörf, tilbúnar ályktanir og slíkt. Þegar höfundur spurði að því hvort 

félagsmenn gætu á hvaða tíma sem er fengið upplýsingar um það sem um er að vera 

innan viðkomandi flokks svöruðu viðmælendur því að þeir ættu að geta það 

auðveldlega, ef ekki fyndust upplýsingar á netinu eða í pósti væru boðleiðir alltaf opnar 

og hægt að fá svör við ýmsum spurningum frá nefndum eða ráðum sem eru í miðjum 

klíðum við að fást við viðkomandi mál sem félagsmaður leitar svara við. Hvað varðar 

upplýsingaflæði til almennings voru viðmælendur sammála um að allar tilbúnar 

skýrslur, fjármál, opin fundarboð og tilbúnar ályktanir væru aðgengilegar almenningi 

eins fljótt og auðið er. Fundargerðir eru ekki meðal aðgengilegra upplýsinga hjá þeim 

flokkum sem viðmælendur eru í, ástæður eru m.a. þær að upplýsingar geta verið 

viðkvæmar, þær eiga ekki erindi til allra og nefndir og þingflokkar verða að geta unnið 

að málefnum í friði fyrir aðfinnslum annarra á meðan þau eru unnin. Nefndir, ráð og 

þingflokkur hafa umboð frá félagsmönnum sínum og því óþarfi að viðra allar 

upplýsingar sem fara á milli fólks í miðri vinnu við hin ýmsu málefni. Fundum er oft 

streymt til að koma til móts við fólk sem kemst ekki á staðinn og hjá sumum flokkum 

er jafnvæl hægt að hringja á meðan á fundinum stendur til að leggja orð í belg.  

4.2.7. Fræði 

Í tíundu spurningu var innt eftir því hvort farið væri eftir ákveðnum fræðum við 

mótunarvinnu og dagleg störf flokksins, einnig hvort viðmælendum fyndist þörf á því 

að kalla til utanaðkomandi sérfræðings við mótun stefnu á einhverjum tímapunkti. Einn 

viðmælandi sagði að flokkurinn notaðist við fyrirfram ákveðin fræði, Marxíska 

hagfræði sem snýst í grófum dráttum um stéttarbaráttuna og það hvernig vinnandi fólk 

getur með samtakamættinum rétt hlut sinn gagnvart ráðandi stéttum. Flokkurinn notar 

þessi fræði sem greiningartól til að byggja sína stefnu á. Aðrir viðmælendur gátu ekki 

nefnt nein sérstök fræði sem flokkur þeirra væri að notast við. Hvað varðar 

utanaðkomandi sérfræðinga var einn viðmælandi sem sagði að það gæti verið 
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nauðsynlegt að fá álit sérfræðings vegna stöðu flokksins. Allir viðmælendur nefndu að 

fólk með reynslu og þekkingu innan raða félagsmanna væru mikilvæg flokknum sínum 

og að oft væru sérfræðinga að finna sem bjóða fram krafta sína í ákveðin verkefni sem 

þurfa á sérstakri þekkingu að halda. Í sumum tilfellum væri beinlínis leitað til 

sérfræðinga. Allir viðmælendur voru sammála um mikilvægi sjálfboðaliða á meðal 

félagsmanna. Þrátt fyrir að flokkar séu ekki að fara bókstaflega eftir einni sérstakri 

fræðigrein voru allir sammála um að þeir nýti sér ýmiskonar reynslu og þekkingu sem 

fyrirfinnst í samfélaginu okkar eða samfélögum utan landsteinanna. Einn viðmæland i 

sagðist trúa því að góð gildi væru mikilvægari en fræði í störfum stjórnmálaflokka, að 

skynsemi væri góð stefna sem dæmi. 

4.2.8. Ákvarðanavald 

Spurning 11 snérist um ákvarðanatöku á mikilvægum málum, hver kæmi að þeim og 

hver tæki lokaákvörðun. Í öllum tilfellum er það Landsfundur sem ber æðsta vald 

flokks, þar er kosið í embætti og kosið um ályktanir sem hafa borist, einnig breytingar 

á lögum flokka ef tillaga berst. Á Landsfundi sitja allir kjörnir fulltrúar úr hverju 

kjördæmi ef flokkurinn er stór. Ef flokkurinn er enn lítill geta hlutfallslega fleiri mætt 

á hann, en slíkt fer væntanlega líka eftir fjármálum flokksins hversu margir komast að. 

Landsfundur er ýmist árlega eða á tveggja ára fresti og því miðlæg stjórn sem tekur 

ákvörðun þess á milli ef þörf krefur. Enginn viðmælandi nefndi að mikilvæ gar 

ákvarðanir væru teknar af einstaklingum, í öllum tilfellum er það þessi miðlæga stjórn 

sem gerir það þar sem hún hefur umboð frá félagsmönnum flokksins eins og áður hefur 

komið fram. Sumir flokkar nota rafrænt kerfi til kosninga um ýmis mál á meðan aðrir 

nota slíkt alls ekki til að taka ákvarðanir, heldur vilja frekar kalla til félagsmanna og 

skapa samtal þeirra á milli á fundi eða með fjarfundabúnaði. 

4.2.9. Framtíðarsýn flokka 

Í 12. spurningu var innt eftir því hvort viðmælendur töldu framtíðarsýn flokks síns vera 

skýra og hvort hún kæmi fram í daglegum störfum. Viðmælendur sögðust flestir telja 

framtíðarsýn flokks síns vera skýra hvað varðar stefnu og áætlanir. Tveir viðmælendur 

gátu ekki sagt til um framtíðina vegna stöðu flokksins en vilji til að halda áfram væri 

mikill á meðal félagsmanna og stefnan og gildin væru samt sem áður skýr. Framtíðarsýn 

má oft tengja við gildi og hugsjónir flokkanna og í því tilliti er hún mjög skýr öllum 

félagsmönnum. Framtíðarsýnin væri ekki bundin við að fjölga félagsmönnum, safna fé 

eða ná ákveðnum fjölda inn á þing heldur að vinna eftir gildum og hugsjónum flokksins 
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með því að sameina og virkja félagsmenn og koma skilaboðum áleiðis til samfélagsins.  

Einn viðmælandi sagði að sú framtíðarsýn að sinn flokkur væri kominn til að vera væri 

mjög skýr. Það er hægt að ímynda sér að flestir sem vinna að einhverju leyti í 

stjórnmálum séu sammála þessari fullyrðingu, sama í hvaða flokki þau eru. 

4.2.10. Mæling árangurs 

Í spurningu 13 var leitast eftir því hvort ákveðin aðferð við mælingar árangurs væri 

notuð og þá hver. Eins og gefur að skilja notast flokkar við skoðanakannanir, fjölda 

atkvæða í kosningum, fjölda félagsmanna og fjölda fólks sem kemst inn á þing sem 

tölulega mælikvarða því þær tölur eru aðgengilegar og flokkar þurfa ekki að safna þeirri 

tölfræði sjálfir. Að öðru leyti eru engar eiginlegar mælingar þar sem erfitt er að mæla 

þætti innra starfs en oft er notast við stöðumat á ýmsum verkefnum eða stefnum með 

samtali. Landsfundur er gott dæmi um slíkt stöðutékk þar sem fer fram bæði huglægt 

og hlutlægt mat. 

4.2.11. Markmiðasetning 

Í spurningu 14 var spurt um það hvort flokkar horfðu til annarra við sína 

markmiðasetningu (e. benchmarking) hvað varðar stefnur, aðferðir, fræði eða annað. 

Hvort það væri þá annar flokkur, félag úr öðrum geira, einstaklingur eða skipulagsheild, 

innan lands eða utan. Svör við þessari spurningu voru jafn misjöfn og þau voru mörg. 

Nokkrir viðmælendur sögðu að horft væri til ákveðinna flokka erlendis sem aðhyllas t 

sömu stefnur. Einn viðmælandi sagði að flokkurinn horfði til annarra flokka hérlendis 

varðandi daglegan rekstur þó pólitískar stefnur væru ólíkar. Allir voru sammála því að 

í raun væru aðferðir, stefnur, þekking, reynsla og annað tekið hvaðanæva að, úr 

margskonar fræðum, úr nærumhverfi og á alþjóðavísu rétt eins og einstaklingar gera í 

daglegu lífi. Það væri ekki verið að horfa til annarra til að líkja eftir heldur læra af 

öðrum hvað virkar og hvað ekki, það væri frekar horft til þess hvernig félagsmenn sjá 

flokkinn sinn fyrir sér í framtíðinni. 

4.2.12. Markaðssetning 

Í spurningu 15 leitaði höfundur svara við því hvaða miðlar væru notaðir til að koma 

hlutverki flokks eða stefnum hans á framfæri, einnig hvernig flokkurinn nálgast 

kjósendur og mögulega félagsmenn. Allir viðmælendur sögðust nota heimasíðu, 

Facebook síðu og vefpóst sem helstu miðla, en sumir eru jafnframt með fleir i 

samfélagsmiðla á sínum snærum, en það fer eftir tíma og fjármagni hvað er í gangi á 
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hverjum tíma. Til að nálgast kjósendur og mögulega félagsmenn notast flokkarnir allir 

við áðurnefnda miðla til að koma sinni stefnu á framfæri, auglýsa opna fundi og aðra 

viðburði og reyna þannig að biðla til fólks með svipaðar skoðanir um að bjóða fram 

krafta sína. Félagsmenn eru einnig mikilvægur þáttur í því að efla starfið og fjölga í 

sínum röðum. 

4.2.13. Gagnsæi gagnvart félagsmönnum og almenningi 

Í spurningum 16 og 17 var spurt um gagnsæi, hvort viðmælendum fyndist heppilegt að 

innra starf stjórnmálaflokka væri gagnsætt og hvort þeim fyndist sinn flokkur sýna það. 

Eins og kom fram í undirkaflanum um upplýsingaflæði er gagnsæi innra starfs flokka 

eins mikið og unnt er hverju sinni og þótti viðmælendum störf sinna flokka gagnsæ eftir 

því. Tilbúnar ályktanir, stefnur, fundarboð og annað slíkt er hægt að nálgast mjög fljótt 

en fundargerðir sem dæmi voru að mati viðmælanda einum of mikið gagnsæi og sáu 

ekki fyrir sér að það myndi ganga upp hjá sínum flokki. 

4.2.14. Leiðtogar 

Upphaflega var engin spurning 18, en þar sem ritgerðin inniheldur kafla um 

leiðtogafræði og er sérstakt áhugaefni höfundar var ekki annað hægt en að spyrja aðeins 

um þau. Höfundur bætti þeirri spurningu við fyrir viðtal tvö. Einn viðmælandi sagði að 

með aðkomu háskólamenntaðs félagsmanns í stjórn flokksins síns hefði tilraun verið 

gerð til að innleiða þjónandi forystu en hefði í raun ekki fest rætur. Frekari svör við 

þessari spurningu létu aðeins á sér standa. Viðmælendur gátu bent á leiðtoga innan síns 

flokks og á meðal félagsmanna en gátu lítið sagt um leiðtogastíl þeirra þar sem þau 

höfðu einfaldlega ekki næga þekkingu á því sviði. Þó var hægt að nefna nokkur 

einkenni eins og hæfileikann til að drífa aðra með sér og vera opinn fyrir fólki og 

hugmyndum. Raunsæi, þolinmæði og þrautseigja voru einkenni sem einnig voru nefnd 

í þessu samhengi. Það er engin sérstök leiðtogastefna sem farið er eftir innan flokka, 

heldur er það eingöngu einstaklingsbundið sögðu viðmælendur. Einn viðmælandi sagði 

enga leiðtogadýrkun vera innan flokksins, það viðhorf endurspeglast að mati höfundar 

hjá flestum viðmælendum, sérstaklega þeirra sem töluðu fyrir minni flokka.  
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5. Niðurlag 

Spurningar sem leitað var svara við voru þær hvort íslenskir stjórnmálaflokkar nýti 

stefnumótunarfræðin við innri stefnumótun sína, hvernig hlutverkaskipan sé háttað við 

þá vinnu og hvaða mælikvarða fyrir árangur væri notast við ef einhverjir. Niðurstöður 

sýna skýrt að flokkar notast ekki meðvitað við nein eiginleg stefnumótunarfræð i. 

Starfshættir benda aftur á móti til þess að stefnumótun sé við lýði, hvort sem flokksfó lk 

gerir sér grein fyrir því eða ekki. Áætlanir, gildi, áherslur og skammtímamarkmið eru 

hluti af stefnumótun sem flokkar eru að vinna með án þess að tilgreina hvaða aðferðir 

verði notaðar við framkvæmd eða hvernig skuli mæla árangur. Flokkar notast þó við 

allar tölulegar mælingar sem aðgengilegar eru eins og breytingar á félagata li, 

atkvæðafjölda ásamt fjölda fólks sem kemst á þing og svo skoðanakannanir. 

Þátttakendur stefnumótunar eru félagsmenn úr nefndum og ráðum flokka. Í sumum 

tilfellum er það óflokksbundið fólk sem býður fram krafta sína og er mjög misjafnt 

hvaðan af landinu þeir koma eða að hvaða málefni þeir kjósa að vinna. 

 Niðurstöður höfundar ríma við rannsókn Héðins Unnsteinssonar að því leyti 

að stefna er búin til en framkvæmd er ekki nægilega vel útfærð, mælikvarðar og 

markmið er ekki skilgreind og stefnumótun virðist ekki vera notað sem verkfærið sem 

því er ætlað að vera. Erlend rannsókn Torres og Julian sýnir að stærð stofnana hefur 

mikil áhrif á skipulag og starfshætti og að stefnumótun sé oft til skamms tíma og byggir 

á innsæi þeirra sem koma að henni. Niðurstöður höfundar er í takt við þeirra 

niðurstöður. Rannsókn Ómars H. Kristinssonar og Steinunnar Hrafnsdóttur sýna 

niðurstöður sem eru þveröfugar við niðurstöðu höfundar miðað við það sem 

viðmælendur sögðu. Að sögn þeirra eru sjálfboðaliðar mikilvægir flokkunum, þá 

sérstaklega þeirra smærri þar sem fé er að skornum skammti og ekki hægt að greiða 

laun. Eftir því sem flokkurinn er stærri eru fleiri virkir sjálfboðaliðar. Sjálfboðaliðar í 

þessu samhengi eru ekki aðeins þau sem koma að tímabundnum verkefnum, heldur 

einnig allir sem eru í nefndum eða sveitastjórnum sem dæmi en eru ekki á launum hjá 

flokknum eða sveitafélaginu. Í sömu rannsókn er samt sem áður að finna ályktun sem 

getur vel átt við um þessa rannsókn og það er að samskiptaform eru oft á netinu til að 

auðvelda samskipti og að sjálfboðaliðar eru í meiri mæli að taka þátt í tímabundnum 

verkefnum. Þetta tvennt er vel til þess fallið að mæta þörfum nútímafólks sem vill 

leggja hönd á plóg en hefur ekki mikinn tíma aflögu. 
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 Úrvinnsla viðtala sýnir að verkefni eru ekki öll tímasett, árangur á innra starfi 

er ekki mældur sérstaklega nema að því leyti sem gerist á Landsfundum, greiningar eru 

af skornum skammti og enginn ákveðinn aðili ber ábyrgð á einstökum verkefnum eða 

þáttum. Að mati höfundar er það einkennandi hér á landi hversu snögglega hægt er að 

stofna flokk og bjóða fram. Svo virðist sem fólk hópi sig saman utan um ákveðin 

málefni, búi til stefnu með eða án aðkomu fagaðila og býður fram, allt á fáeinum 

mánuðum eða jafnvel vikum. Flokkurinn fær næg atkvæði til að komast á þing en fellur 

svo um sjálfan sig þegar á reynir. Vandamálið er ekki endilega léleg stefna eða fólk 

með litla þekkingu, heldur skortur á framkvæmd stefnunnar sem sett er fram. Það virðist 

vera svo að fólk geri sér ekki grein fyrir starfsháttum á þingi eða hvað fleira felst í því 

að vera þar. Það þarf ekki að komast á þing til að gera gagn. Heitasta ósk höfundar er 

að fólk átti sig á að styrkingar núverandi flokka er þörf, svarið er ekki að stofna fleir i 

flokka. Árið 2013 bauð fram nýr og öðruvísi flokkur með góð gildi og stefnur og öflugt 

fólk sem vildi breytingar. Höfundur hefði trúlega kosið flokkinn hefði hann tilgre int 

hvernig hann ætlaði að framkvæma allt á stefnuskrá sinni. 

 Ofangreint bendir til þess að stefnumiðuð stjórnun sé ekki við lýði. Það gæti 

stafað af sífellt breytilegu umhverfi stjórnmálanna, erfitt getur reynst að vinna að 

markmiðum sem verða mögulega úreld áður en þeim er náð. Þess vegna verða flokkar 

að vera sveigjanlegar skipulagsheildir sem geta fljótt brugðist við breyttum aðstæðum. 

Miðlæg stjórn er nauðsynlegur hluti sveigjanlegra skipulagsheilda, þar er valdið 

dreifðara en í hefðbundinni stigveldisuppbyggingu og ákvörðun tekur stuttan tíma því 

eins og kemur fram í ritgerðinni sitja þar fulltrúar allra félagsmanna. Ákveðnum þáttum 

stefnumiðaðrar stjórnunar er samt sem áður beitt við skipulag og áætlanir flokka. Sem 

dæmi má nefna upplýsingaflæðið, þátttakendur mótunar og notkun þekkingar sem er til 

staðar innan flokksins. Þrepaskipt líkan Bryson gæti vel nýst opinberri stjórnsýslu líkt 

og öðrum skipulagsheildum, enda frekar almennt og byggt á almennri skynsemi. 

  Það er um margt líkt með stefnumótun stjórnmálaflokka og fyrirtækja. Vel 

heppnuð stefnumótun fyrirtækja tekur mið af getu starfsfólks, þekkingu þeirra, áliti og 

kröftum og nýtir sér fræði breytingastjórnunar. Að mati höfundar eru stjórnmálaflokkar 

að fara eftir þessu með þeim starfsháttum sem fyrirfinnast innan þeirra. Félagsmenn eru 

hvattir til þátttöku og þekking þeirra og kraftar nýttir. Líkt og fyrirtæki fá fulltrúa allra 

deilda til að vinna að ákveðnum verkefnum sem hafa ákveðið umboð til athafna, er það 

sama að segja um miðlægar stjórnir flokkanna. Í ákveðnum tilfellum þarf þó að vinna í 
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smærri hópum og komast að niðurstöðu á lokuðum vettvangi og  það eiga báðir geirar 

sameiginlegt. 

 Það sem er ólíkt er að í stefnumótun fyrirtækja ber ákveðinn aðili ábyrgð á 

ákveðnu verkefni en það virðist skorta innan flokka. Lokaákvörðun innan fyrirtækja er 

í höndum stjórnanda ólíkt því sem gerist innan flokka þar sem hún er í höndum 

miðlægrar stjórnar. Einn viðmælenda talaði um að fulltrúalýðræði í þeirri mynd sem 

það er hér á Íslandi er ekki að virka fyrir stóran hluta þegna. Sami viðmælandi talaði 

um sínar kenningar varðandi vinstri flokka, hvernig þeir hafa fjarlægst verkalýðinn og 

minnihlutahópa sem þeir segjast vinna fyrir, að það sé ekkert samtal í gangi þeirra á 

milli. Höfundur viðurkennir fúslega að vera meira til vinstri og mögulega að miðju en 

alls ekki hægrisinnuð. Því þykir höfundi mikið vit í því sem þessi tiltekni viðmæland i 

sagði í viðtalinu. Reyndar er það tilfinning höfundar að fæstir flokkar séu að tala við 

eða hlusta á kjósendur sína. Bakland sumra flokka er einfaldlega sterkara en annarra og 

ýmis öfl sem geta haft veruleg áhrif endurspeglast í stjórnum sem hafa verið myndaðar 

í gegnum árin. Það má vel vera að skortur á samtali, bæði við almenning og mögulega 

samstarfsflokka og jafnvel peningaöfl hindri samstarf vinstrisinnaðra flokka. Það er 

allavega ekki hægt að útiloka að þessir þættir hafi fyrrnefnd áhrif.  

 Útfrá reynslu og svörum viðmælenda má álykta að þeir sem aðhyllast störf eða 

sjálfboðastörf í þágu stjórnmálaflokka hafi reynslu af félagsstörfum eða menntun að 

baki sem nýtist ef horft er útfrá skipulagi og mótun starfshátta. Ef horft er útfrá 

persónulegum þáttum voru nokkrir viðmælendur sem nefndu að þeir sem taka þátt í 

pólitísku starfi eru að því til að hafa áhrif á umhverfi sitt og bjóða fram krafta sína þeim 

flokkum sem þeirra skoðanir eða persónuhagir eiga best við.  

 Frá byrjun 21. aldarinnar hefur samvinna á milli opinberrar stjórnsýslu og 

einkarekinna félaga aukist til muna víðsvegar um heiminn. Oft er þessi samvinna 

hreinlega nauðsynleg til að sinna verkefnum sem hið opinbera getur ekki sinnt sökum 

tímaleysis eða auðlindaskorts (Bovaird, 2004; Brinkerhoff, 1999). Ýmis samfélags leg 

vandamál eins og til dæmis fátækt, heimilisleysi, hungur og atvinnuleysi eru flókin og 

erfið viðureignar og þarfnast aðkomu margra aðila, félagasamtaka, fyrirtækja og 

opinberrar stjórnsýslu (Keast, Mandell, & Brown, 2004). Þetta hefur Linden (2010) 

réttilega nefnt samtvinnaðan heim (e. networked world). Opinberir stjórnendur þurfa að 

gera sér grein fyrir að líklegast er opinber stjórnsýsla að þokast í átt frá hinni 

hefðbundnu og ævafornu stigveldisuppbyggingu (e. nonhierarchical structures) þar 
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sem hún virkar ekki vel þegar um samvinnu ólíkra stofnana er að ræða. Einangraðar 

stofnanir, takmarkanir á getu þeirra og stigveldisuppbygging er að verða úrelt í 

síbreytilegu umhverfi í sífellt alþjóðlegra samfélagi (DeHoog, 2015). 

 Nokkrir flokkar hafa dúkkað upp á síðastliðnum árum sem boða breytingar á 

hefðbundinni stigveldisuppbyggingu og vilja fara aðrar leiðir sem gætu hentað 

nútímasamfélagi betur en hafa verið neydd í staðlaða starfshætti Alþingis. Öll höfum 

við heyrt setninguna „svona hefur þetta alltaf verið“ en stjórnmál hljóta að taka 

breytingum eins og allt annað í heiminum, þau eru ekki undanskilin því lögmáli. Þrátt 

fyrir að þessir tilteknu flokkar hafi ekki allir fagnað góðri velgengni fagnar höfundur 

öllum litlum breytingum, í því tilliti má nefna milliveginn sem Píratar fóru. Flokkurinn 

vildi ekki hafa eiginlegan formann því hann vill starfa á algjörum jafningjagrundvelli. 

Fastformaðir starfshættir Alþingis gera samt sem áður ráð fyrir því og millivegur inn 

varð sá að þingfólk flokksins skiptist á að vera formenn. Aðrar breytingar sem 

flokkurinn boðar er gagnsæi sem sárlega vantar í opinbera stjórnsýslu, það gagnsæa að 

fundargerðir eru birtar. Fæstir viðmælendur voru á því máli að það væri aðferð sem 

þeirra flokkur kysi að þar sem hún er tvíeggja sverð. 

 Sósíalistaflokkurinn boðar líka breytingar í lýðræðismálum og álítur að þau 

gætu betur endurspeglað vilja þjóðarinnar með breyttum aðferðum. Einnig telur hann 

mikilvægt að auka samtal manna á milli, augliti til auglitis og blása lífi í 

verkalýðsbaráttuna með samtali við þær stofnanir sem geta haft áhrif verkalýðnum í vil.  

  



 

34 

Heimildaskrá 

Adizes, I. (1999). Managing corporate lifecycles. Paramus, N.J.: Prentice Hall Press. 

Armenakis, A. A., & Bedeian, A. G. (1999). Organizational Change: A Review of 

Theory and Research in the 1990s. Journal of Management, 25(3), 293-315. 

Birgit Jóhannsdóttir. (2010). Lykilatriði árangursríkrar leiðtogamennsku: Hvaða 

hlutverki gegnir siðferðisleg forysta í því samhengi?  

Bovaird, T. (2004). Public-private partnerships: From contested concepts to prevalent 

practice. The International Review of Administrative Science, 199-215. 

Brinkerhoff, D. W. (1999). Exploring state-civil society collaborations: Policy 

partnership in developing countries. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 

59-86. 

Brundlandt, G. H. (1987). Our common future; Brundtland Report. Sótt frá 

http://worldinbalance.net/intagreements/1987-brundtland.php 

Bryce, H. (1992). Financial and strategic management for nonprofit organizations. 

Englewood Cliffs, New Jersey, BNA: Prentice Hall. 

Bryson, J. M. (2004). Strategic planning for public and nonprofit organizations: A 

guide to strengthening and sustaining organizational achievement. San 

Francisco: Jossey-Bass. 

Chandler, A. D. (1962). Strategy and Structure. Cambridge, MA: MIT Press. 

Courtney, R. (2002). Strategic management for voluntary nonprofit organizations. New 

York; London: Routledge. 

Davies, I. C. (1. April 1999). Evaluation and Performance Management in Government. 

Evaluation, 5, 150-159. 

De Wit, B., & Meyer, J. G. (1963). Strategy: Process, Content, Context: An 

International perspective. St. Paul, Minneapolis: West publishing. 

DeHoog, R. H. (2015). Collaborations and partnership Across sectors: Preparing the 

Next Generation for Governance. Journal of Public Affairs Education, 21(3), 

401-416. Sótt frá http://www.jstor.org/stable/24615516 

DiMaggio, P., & Powell, W. (1991). The new institutionalism in organizational 

analysis. Chicago, BNA. 

Drucker, P. F. (1990). Managing the nonprofit organization: practices and principles.  

New York: Harper Colling publishers. 



 

35 

Ghemawat, P. (2001). Strategy as the Business Landscape. Upper Saddle River, NJ: 

Prentice Hall. 

Gini, A. (1998). Business Ethics: A Real World Approach. Westport, CT: Greenwood 

Publishing. 

Greiner, J. C. (1967). Patterns of Organizational Change. Harvard Business Review, 

45(3), 119-130. 

Héðinn Unnsteinsson; Pétur Berg Matthíasson. (2012). Stefnumótun og áætlanagerð 

ráðuneyta: Leiðir að einföldun og samhæfingu. Stjórnmál & stjórnsýsla, 153-

172. 

Horne, C. S., & Paris, T. V. (2010). Preparing MPA Students to succeed in government-

nonprofit collaboration: Lessons from the field. Journal of Public Affairs 

Education, 13-30. 

Howell, J. P., & Costley, D. L. (2006). Understanding behaviors for effective 

leadership. New Jersey: Pearson Education Inc. 

Hustinx, L. &. (2010). Volunteering. Third sector research, 73-89. 

Hustinx, L., & Lammertyn, F. (2003). Collective and reflexive styles of volunteering: 

A Sociological modernization perspective. Voluntas, 14(2), 167-187. 

Ingi Rúnar Eðvarðsson; Runólfur Smári Steinþórsson & Helgi Gestsson. (2007). 

Stefnumótun í íslenskum skipulagsheildum. Stjórnmál & stjórnsýsla, 73-91. 

Íris Ellertsdóttir. (Maí 2013). Lýsing á stefnumótunarferli - tilviksrannsókn. 

Jarzabkowski, P. (2005). Strategy as practice: an activity-based approach. London: 

SAGE. 

Keast, R., Mandell, M. P., & Brown, K. &. (2004). Network structures: Working 

differently and changing expectations. Public Administration Review, 363-371. 

Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy: How to Create 

Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant. Boston, MA: 

Harvard Business School Press. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2006). Principles of marketing. Upper Saddle River, NJ: 

Pearson Prentice Hall. 

Kotter, J. P. (1996). Leading change. Boston, Massachusetts, BNA: Harvard Business 

School Press. 

Lindblom, C. E. (1959). The science of muddling through. Public Administration 

Review, 19, 78-88. 



 

36 

Linden, R. M. (2010). Leading across boundaries: Creating collaborative agencies in 

a networked world. San Francisco: Jossey-Bass. 

Micklethwait, J. o. (1996). The witch doctors: making sense of the management gurus. 

New York: Times Books. 

Mintzberg, H. (1987). The Strategy Concept I: Five Ps For Strategy. California 

Management Review, 11-21. 

Mintzberg, H., & Ahlstrand, B. W. (1998). Strategy safari: a guided tour through the 

wilds of strategic management. New York: Free Press. 

Moore, M. H. (2000). Managing for Value: Organizational Strategy in For-Profit, 

Nonprofit, and Governmental Organizations. Nonprofit and Voluntary Sector 

Quarterly, 29(1), 183-204. Sótt 23. September 2017 frá 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0899764000291S009 

North, D. (1990). Institutions, institutional change, and economic performance. 

Cambridge, Massachusetts, BNA: Harvard University Press. 

Northouse, P. G. (2010). Leadership: Theory and practice. Los Angeles: SAGE 

Publications Inc. 

Ólafur Páll Jónsson. (27. febrúar 2009). www.visindavefur.is. Sótt 3. desember 2017 frá 

Hvað er lýðræði?: https://www.visindavefur.is/svar.php?id=16021 

Ómar H. Kristmundsson & Steinunn Hrafnsdóttir. (2013). Hverju skipta sjálfboðaliða r 

fyrir íslensk félagasamtök? Stjórnmál & stjórnsýsla, 567-583. 

Ómar H. Kristmundsson. (2003). Reinventing government in Iceland: a case study of 

public management reform. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Ómar H. Kristmundsson. (2008). Stefnumiðuð áætlanagerð félagasamtaka. Stjórnmál 

og stjórnsýsla, 67-85. Sótt 17. September 2017 frá 

https://skemman.is/bitstream/1946/8970/1/a.2008.4.1.3.pdf 

Peng, M. S. (2009). The institution-based view as a third leg for a strategy tripod. 

Academy of Management Perspectives, 63-81. 

Peng, M. W. (2002). Towards and institution-based view of business strategy. Asia 

Pacific Journal of Management, 19(2), 251-267. 

Penrose, E. T. (1959). The theory of the growth of the firm. New York: Wiley. 

Porter, M. E. (2011). HBR´s 10 must reads on strategy. Boston : Harvard Business 

School publishing. 



 

37 

Posavac, E. J., & Carey, R. G. (2007). Program evaluation: methods and case studies. 

Upper Saddle River, New Jersey, BNA: Carey and Associates. 

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The colapse and revival of American community. 

New York: Simon & Shuster. 

Quinn, J. B. (1980). Strategies for Change: Logical Incrementalism. Ann Arbor, 

Michigan, BNA: R. D. Irwin. 

Rutherford, M. W., & McMullen, P. &. (2001). Examining the Issue of Size and the 

Small Business: A Self Organizing Map Approach. Journal of Business and 

Economic Studies, 7(2), 64-81. 

Scott, W. R. (1987). The adolescence of institutional theory. Adminstrative Science 

Quarterly, 32(4), 493-511. 

Scott, W. R. (1995). Institutions and Organizations. Thousand Oaks, California, BNA: 

SAGE. 

Sekaran, U. (2003). Research method for buisness: A skill building approach (4 útg.). 

John Wiley & Sons. 

Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir. (2006). Straumar, stjórnleysi og stefnurek. Stjórnmál og 

stjórnsýsla, 2(1), 65-87. 

Skocpol, T. (2003). Diminished democracy: From membership to management in 

American civic life. Norman: University of Oklahoma Press. 

Stone, M. M. (1999). Research on strategic management in nonprofit organizations : 

Synthesis, analysis, and future directions. Administration & Society, 31(3), 378. 

Tepper, B. (2000). Consequences of abusive supervison. Academy Of Management 

Studies, 178-190. 

Theurer, J. (1998). Seven Pitfalls to Avoid When Establishing Performance Measures. 

Public Management, 21-24. 

Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration processes: Inside the black box. 

Public Administration Review, 20-32. 

Torrés, O. &. (2005). Specificity and denaturing of small business. International Small 

Business Journal, 23(4), 355-377. 

Trevion, L., Brown, M., & Hartman, L. (2003). A qualitative investigation of perceived 

ethical leadership: Perceptions from inside and outside the executive suite. 

Human Relations, 5-37. 



 

38 

Wernerfelt, B. (1984). A resource based view of the firm. Strategic Management 

Journal, 5, 171-180. 

Whittington, R. (2006). Completing the Practice Turn in Strategy Research. 

Organization Studies, 27(5), 613-634. 

Wholey, J. S. (Mars 1999). Performance-Based Management. Responding to the 

Challanges. Public Productivity & Management Review, 22(3), 288-307. 

doi:10.2307/3380705 

Wholey, J. S., & ofl., H. (2004). Handbook of practical program evaluation. San 

Francisco: Jossey-Bass. 

Williamsson, O. (1975). Markets and Hierarchies. New York: Free Press. 

Wilson, J. (2012). Volunteerism research: A review essay. Nonprofit and Voluntary 

Sector Quarterly, 17, 176-212. 

Yukl, G. (2010). Leadership in Organizations. New Jersey: Pearson Education Inc. 

Þráinn Eggertsson. (2005). Imperfect Institutions: Possibilities and Limits of Reform. 

Ann Arbor, Michigan, BNA: The University of Michigan Press. 

 

 
 


