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Útdráttur 

Daglegur rekstur íþróttafélaga er orðinn umfangsmeiri en áður 

fyrr. Erfitt er fyrir sjálfboðaliða að standa undir þeim kröfum og 

væntingum sem gerðar eru til þess að íþróttafélag sé rekið á 

árangursríkan hátt. Mörg félög hafa ráðið til sín 

framkvæmdastjóra en samstarf deildarstjórna og 

framkvæmdastjóra hefur ekki verið skilgreint nægilega vel. 

Markmið verkefnisins er að (1) rannsaka samstarf 

framkvæmdastjóra og deildarstjórna  í íslenskum íþróttafélögum. 

(2) Ásamt því að kortleggja helstu viðfangsefni og verkefni 

framkvæmdastjóra og deildarstjórna í þeim tilgangi að fá innsýn 

inn í hvernig þessu samstarfi er háttað í daglegu starfi og 

skilgreina helstu hlutverk deildarstjórna í íþróttafélögum. 

Eigindleg aðferð var notuð til þess að rannsaka markmið 

verkefnis. Hálfstöðluð viðtöl (n=6) við bæði framkvæmdastjóra 

og stjórnarmenn mismunandi íþróttagreina gáfu afar áhugaverða 

innsýn sem gerð verður grein fyrir í þessu verkefni. Aðal 

niðurstaðan er sú að samstarf framkvæmdastjóra og deildarstjórna 

er mismunandi eftir félögum. Það sem hefur mest áhrif eru hefðir 

félagsins og gæði samskipta þeirra á milli. Niðurstöður 

verkefnisins munu gagnast framkvæmdastjórum og stjórnum 

íþróttafélaga við skipulag starfs þeirra og hjálpa 

stjórnarmeðlimum við að takast á við vandamál sem hugsanlega 

koma upp. 
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Formáli 

Ég hef lengi haft áhuga á starfi íþróttafélaga og sjálf tekið þátt sem leikmaður, þjálfari 

og sjálfboðaliði. Ég hef því kynnst ýmsum hliðum í starfi íþróttafélaga á Íslandi. Ég 

var að íhuga að gera verkefni tengt stjórnun í íþróttafélögum þegar leiðindamál kom 

upp í félaginu mínu og ég ákvað að leggja mitt af mörkum til rannsókna á sviðinu. Mig 

langar að koma með tillögur að auknu skipulagi og bættum samskiptaleiðum hjá 

stjórnum og framkvæmdastjórum íþróttafélaga til að minnka líkur á að sambærilegt 

mál komi upp aftur. 

Rannsókn þessi er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í Íþróttafræði við Háskólann í 

Reykjavík. Ég vil nota tækifærið og þakka viðmælendum mínum fyrir að hafa gefið 

mér af tíma sínum og deilt reynslu sinni í þágu verkefnisins. Leiðbeinendur 

verkefnisins voru þeir Birnir Egilsson,  kennari við Háskólann í Molde í Noregi, og 

Arnór Ásgeirsson, framkvæmdastjóri og þjálfari við handknattleiksdeild Fjölnis. Ég 

vil þakka þeim fyrir alla hjálpina, ábendingarnar og að vera ávallt til staðar þegar ég 

þurfti á að halda. Þá vil ég þakka Sveini Þorgeirssyni fyrir að stappa í mig stálinu þegar 

verkefnið óx mér í augum og missa aldrei trúna á mér. Að lokum vil ég þakka þeim 

Guðmundu Stefaníu Gestsdóttir og Hafrúnu Ernu Haraldsdóttir fyrir fjölmörg 

hlátursköst inni á bókasafni. Þær gerðu námið svo miklu skemmtilegra þessi síðustu 

þrjú ár. Hafrún fær jafnframt sérstakar þakkir fyrir að bjóða sig fram í að hljóðrita hluta 

af gögnunum í rannsókninni. 
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1. Inngangur 

Íþróttafélög á Íslandi eru stofnuð og mikið til rekin af sjálfboðaliðum 

(Handknattleiksfélag Kópavogs, e.d.; Íþrótta- og tómstundaráð og Íþróttabandalag 

Reykjavíkur, 2014). Foreldrar iðkenda, gamlir iðkendur og fleiri áhugasamir leggja 

sitt af mörkum til að félagið getið starfrækt daglegan rekstur og unnið að markmiðum 

sínum. Sjálfboðaliðar mynda einnig aðalstjórnir félaganna ásamt stjórn fyrir hverja 

deild og eru þar af leiðandi mikilvæg auðlind í formi mannauðs fyrir íslensk 

íþróttafélög. Hins vegar er daglegur rekstur íþróttafélaga umfangsmeiri en áður fyrr 

samhliða því að markmið íþróttafélaga og atvinnumanna stefna hærra og hærra (Thiel 

og Mayer, 2009). Auk þess hefur skapast aukin krafa um faglega stjórnun íþróttafélaga 

undanfarin ár. Þar af leiðandi getur reynst erfitt fyrir stjórnir íþróttafélaga að standa 

undir þeim kröfum sem gerðar eru til þeirra til að íþróttafélagið sé rekið á 

árangursríkan hátt. Til þess að takast á við þessar áskoranir hafa íþróttafélög og sumar 

deildir undanfarin ár brugðist við með því að ráða til sín framkvæmdastjóra 

(Fimleikafélag Hafnafjarðar, e.d.; Grafarvogsbuar.is, 2017; Ungmennafélagið 

Stjarnan, e.d.) sem þarf þá að vinna náið með stjórnum félagsins. Samstarf 

framkvæmdastjóra og stjórnar einkennist af félagslegu samkomulagi á milli fólks sem 

hefur sameiginlegt áhugamál (Horch, 1998). Aftur á móti eru sjálfboðaliðar 

íþróttahreyfingarinnar misjafnlega vel í stakk búnir til að takast á við þau fjölbreyttu 

verkefni sem þarf að inna af hendi. Samtímis er afar mikilvægt að hvert íþróttafélag 

nái sínum markmiðum. Þess vegna er mikilvægt að leggja áherslu á samstarf 

framkvæmdastjóra og stjórnar, og kortleggja verkefni beggja (Heinemann, 1998; Hoye 

og Cuskelly, 2003a; Thiel og Mayer, 2009). Samkvæmt rannsóknum hefur hins vegar 

samstarf stjórnar og framkvæmdastjóra ekki verið skilgreint nægilega vel (Hoye og 

Cuskelly, 2003b, 2003a). Verkaskiptingin milli þeirra er óskýr og ekki er ljóst hvort 

stjórn sé æðri framkvæmdastjóra eða hvort þau séu jafn hátt sett í félagsins (Hoye og 

Cuskelly, 2003a). Einnig er lítið vitað um samstarf framkvæmdastjóra og stjórnar í 

samhengi íslenskra íþróttafélaga þar sem þetta umfjöllunarefni finnst ekki í fyrri 

rannsóknum. Út frá bakgrunninum sem hefur verið farið yfir hér á undan er markmið 

verkefnisins að (1) rannsaka samstarf framkvæmdastjóra og deildarstjórna í íslenskum 

íþróttafélögum. (2) Ásamt því að kortleggja helstu viðfangsefni og verkefni 
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framkvæmdastjóra og deildarstjórna í þeim tilgangi að fá innsýn inn í hvernig þessu 

samstarfi er háttað í reynd og skilgreina helstu hlutverk deildarstjórna íþróttafélags. 

Þar af leiðandi er rannsóknarspurning verkefnisins tvöföld, og hljómar eftirfarandi:  

 

Hvernig er samstarfi framkvæmdastjóra og deildarstjórna háttað í íslenskum 

íþróttafélögum? 

Hver eru helstu viðfangsefni og verkefni framkvæmdastjóra og deildarstjórna 

í íslenskum íþróttafélögum? 

 

Niðurstaða verkefnisins mun gagnast framkvæmdastjórum og stjórnum íþróttafélaga 

við skipulag starfs þeirra og hjálpa stjórnarmeðlimum við að takast á við vandamál 

sem hugsanlega koma upp. Þetta verkefni leggur einnig af mörkum til rannsókna um 

umfjöllunarefnið með því að rannsaka þetta mikilvæga umfjöllunarefni í nýjum 

aðstæðum – íslenskum aðstæðum. Uppbygging verkefnis er eftirfarandi. Fyrst verður 

bakgrunnur verkefnis og fræðileg grind kynnt. Þar á eftir verður gefin ýtarleg innsýn 

inn aðferðafræðina sem notast var við áður en niðurstöður verða lagðar fram. Að 

lokum verða ályktanir og umræður bornar fram með þeim tilgangi að styrkja bæði 

verklag íþróttafélaga og almenna þekkingu á samstarfi framkvæmdastjóra og stjórnar 

íþrótta. 
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2. Bakgrunnur og fræðileg grind 

Eftirfarandi kafla er ætlað að veita innsýn inn í skipulag íþróttamála á Íslandi til þess 

að lesandinn geri sér grein fyrir því í hvers konar umhverfi viðmælendur 

rannsóknarinnar starfa. Fyrst verður farið almennt í það hvernig íþróttahreyfingin á 

Íslandi er byggð upp og hver hlutverk sérsambandanna eru. Síðan verður fjallað 

ítarlega um hugmyndafræðina á bak við íslensk íþróttafélög og norræna módelið. Þá 

verður fjallað um störf sjálfboða í íþróttafélögum og einkenni félaga sem byggja á 

sjálfboðavinnu. Í fræðilegu grindinni verður að lokum farið yfir fjögur viðfangsefni 

framkvæmdarstjóra og stjórnar í íþróttafélögum. 

 

2.1 Bakrunnur 

2.1.1 Skipulag íþróttamála á Íslandi 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) er samkvæmt íþróttalögum æðsti aðili 

frjálsrar íþróttastarfsemi í landinu (Íþróttalög nr. 64/1998). Í því hlutverki ber 

sambandinu að virða Ólympíusáttmálann sem og reglur og ákvarðanir 

Alþjóðaólympíunefndarinnar (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2015). Hlutverk 

sambandsins er meðal annars að skipuleggja íþróttastarfsemi í landinu, stuðla að þróun 

bæði afreks- og almenningsíþrótta og sjá um samstarf við ríkisvaldið og aðrar stofnanir 

þegar kemur að íþróttamálum (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2015). Mynd 1 

sýnir uppbyggingu íþróttahreyfingarinnar á Íslandi á einföldu skipuriti. Undir ÍSÍ eru 

sérsambönd sem eru mynduð um hverja íþróttagrein fyrir sig, t.d. 

Handknattleikssamband Íslands (HSÍ), Körfuknattleikssamband Íslands (KKÍ) og 

Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ). Sérsamband er æðsti aðili innan ÍSÍ þegar kemur 

að þeirri íþróttagrein. Vegna þess að hvert sérsamband er einnig hluti af 

alþjóðasérsambandi fyrir þá íþróttagrein getur einungis verið eitt sérsamband fyrir 

hverja íþróttagrein á Íslandi. Sérsambönd íþróttagreina sem eru hluti af dagskrá 

Ólympíuleikanna ber skylda til að halda uppi virkri starfsemi greinarinnar bæði á 

Íslandi og á alþjóðavettvangi. Íþróttafélögin eru aðilar að sérsamböndunum og ÍSÍ í 

gegnum íþróttabandalag/héraðssamband í sínu umdæmi (sjá mynd 1). Dagleg 

samskipti íþróttafélaganna við sérsamböndin fara þó oftast fram án milligöngu 
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íþróttabandalaganna/héraðssambandanna. Íþróttabandalögin/héraðssamböndin sjá 

meira um fjárhagslega hlið samskiptanna. Helstu hlutverk þeirra eru að stjórna 

sameiginlegum íþróttamálum héraðsins, vera í samstarfi við sveitar- og bæjarstjórnir 

um íþróttamál, útdeila fé til íþróttafélaganna og aðstoða við framkvæmd íþróttamóta í 

héraðinu (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2015). 

 

 

Mynd 1. Skipulag íþróttahreyfingarinnar á Íslandi. 

 

Annað stórt landssamband eins og ÍSÍ er Ungmennafélag Íslands (UMFÍ). 

Ungmennafélag Íslands hvetur iðkendur til íþróttaiðkunar á þeim forsendum að þeir 

tileinki sér heilbrigðan lífstíl, stundi holla hreyfingu og taki þátt í heilbrigðu 

félagsstarfi (Ungmennafélag Íslands, 2017). UMFÍ tengist ungmennafélögunum í 

gegnum héraðssamböndin og sum ungmennafélög eru bæði hluti af UMFÍ og ÍSÍ í 

gegnum íþróttabandalag (Íþróttabandalag Akureyrar, e.d.; Íþróttabandalag 

Reykjavíkur, e.d.). Vegna þess að ungmennafélögin falla einnig undir ÍSÍ verður ekki 

fjallað meira um UMFÍ hér. 

Íþróttahreyfingin á Íslandi er byggð á áhugamennsku og frjálsu framtaki 

landsmanna (Halldorsson, 2017; Íþróttalög nr. 64/1998). Ríkisvaldið styður við starfið 
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með framlögum í íþróttasjóð og afrekssjóð ÍSÍ (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 

2017a; Íþróttalög nr. 64/1998). Stjórnun íþróttafélaganna á Íslandi er lituð af 

samfélaginu á hverjum stað fyrir sig. Á Íslandi eru engar atvinnumannadeildir og bæði 

skipulagsheildirnar og hugmyndafræðin á bak við keppnisíþróttir á Íslandi er öðruvísi 

en gengur og gerist í stærri löndum. Það má í raun segja að íþróttir á Íslandi séu 

byggðar á hugmyndafræðinni íþróttir fyrir alla en eitt af hlutverkum ÍSÍ er að stuðla 

að þróun „almenningsíþrótta (íþrótta fyrir alla)“ ásamt afreksíþróttum (Halldorsson, 

2017; Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2015, bls. 2). Allir mega taka þátt og 

æfingagjöldin eru hlutfallslega lág miðað við önnur lönd. Íþróttafélögin eru ekki rekin 

í hagnaðarskyni heldur eru æfingagjöldin notuð til að borga laun þjálfara og daglegan 

rekstur (Halldorsson, 2017).  

Samstarf íþróttahreyfingarinnar við ríkið og sveitarfélögin snýst að miklu leyti 

um að uppfylla kröfur íþróttalaga um að íþróttaiðkun barna- og unglinga hafi bæði 

uppeldis- og forvarnarlegt gildi meðal annars með því að draga úr áfengis- og 

vímuefnaneyslu þeirra (Halldorsson, 2017; Halldorsson, Thorlindsson og Sigfusdottir, 

2014; Íþróttalög nr. 64/1998; Þórólfur Þórlindsson, Viðar Halldórsson, Jónas Hlynur 

Hallgrímsson, Daði Lárusson og Drífa Pálín Geirs, 2014). Félögin leggja mikið upp úr 

þessu hlutverki sínu og bjóða öllum að koma að prófa íþróttir þannig að sem flestir 

geti fundið eitthvað við sitt hæfi. Íþróttafélög á Íslandi gefa sig út fyrir að vera 

mikilvæg fyrir heilsu, hreysti og félagslegan þroska barna og unglinga. Hefð er fyrir 

metnaðarfullu starfi í yngri flokkunum þar sem börn og unglingar fá að æfa 

skipulagðar íþróttir undir handleiðslu menntaðra þjálfara við góðar aðstæður. Vegna 

þess að íþróttafélögin bera að hluta til ábyrgð á félagslegum þroska barna og unglinga 

leggja þau mikið upp úr því að ráða til sín góða þjálfara með bæði menntun og reynslu 

og borga þeim öllum laun. Reyndar eru íþróttir barna í yngstu bekkjum grunnskóla oft 

notaðar sem dagvistun fyrir börnin þar sem algengt er að báðir foreldrar séu 

útivinnandi (Halldorsson, 2017). Íþróttaæfingar yngstu barnanna eru oft strax eftir að 

skóla lýkur á daginn og sums staðar eru styrkir sveitafélaganna notaðir í skólarútur 

sem keyra börnin milli skóla og æfingahúsnæðis (Guðrún Kaldal, Kjartan Freyr 

Ásmundsson og Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2014). Metnaður íþróttafélaganna kemur 

einnig fram í sjálfboðavinnu allra foreldranna sem leggja sig fram við að gera 
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umgjörðina í kringum starfið flotta með því að taka þátt í stjórn félagsins og 

foreldraráðum auk þess að skipuleggja hópefli fyrir iðkendurna (Halldorsson, 2017). 

Atvinnumennska og fagþróun eru byrjaðar að berast til Íslands („20 tekjuhæstu 

knattspyrnumenn landsins - Þrír efstu í KR“, 2013; Davíð Sævarsson, 2017; 

Halldorsson, 2017). Breytingar eru hafnar. Allir leikmenn í efstu deild knattspyrnu, 

handknattleiks og körfuknattleiks eru á samningi hjá sínu félagi. Í knattspyrnunni eru 

leikmenn orðnir hálfir atvinnumenn (e. semi-professional) þar sem þeir fá greitt fyrir 

að spila („20 tekjuhæstu knattspyrnumenn landsins - Þrír efstu í KR“, 2013; Davíð 

Sævarsson, 2017; Halldorsson, 2017). Launin eru þó það lág að flestir vinna fulla 

vinnu með eða eru í skóla. Í handknattleik og körfuknattleik eru laun leikmanna ennþá 

lægri og keppnisfólk í öðrum íþróttagreinum á Íslandi er yfirleitt áhugamenn 

(Halldorsson, 2017). Afreksstarf á Íslandi hefur verið fjársvelt í langan tíma 

(Halldorsson, 2017; Hans Steinar Bjarnason, 2016). Nú hafa verið gerðar úrbætur á 

því og með fjárlögum ársins 2016 mun framlag ríkisstjórnarinnar til afrekssjóðs ÍSÍ 

hækka úr 55 milljónum í 400 milljónir á fjórum árum (Hans Steinar Bjarnason, 2016; 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2017b).  

Hingað til hafa íslenskir landsliðsmenn fengið mun lægri upphæðir en aðrir 

þegar þeir keppa á alþjóðlegum mótum (Friðrik Einarsson, Gunnlaugur Júlíusson, Örn 

Andrésson og Andri Stefánsson, 2015). Þó að leikmenn í efstu deildum handknattleiks 

og körfuknattleiks séu að hluta til orðnir atvinnumenn eru þeir áhugamenn þegar þeir 

spila fyrir landsliðið. Þeir fá ekki laun fyrir að spila fyrir landsliðið. Til dæmis fékk 

karlalandsliðið í handknattleik um 7% af þeirri upphæð sem danska liðið fékk þegar 

liðin kepptu á Ólympíuleikunum 2012 og karlalandsliðið í körfu fjármagnaði ferð sína 

á EM 2015 með aðstoð sjálfboðaliða (Friðrik Einarsson o.fl., 2015; Halldorsson, 

2017). Leikmenn spila með landsliðinu fyrir heiðurinn, félagskapinn og af því að þeim 

finnst það skemmtilegt. Leikmenn yngri landsliða, nema í knattspyrnu, þurfa að safna 

sjálfir fyrir utanlandsferðum og oft borga foreldrar þeirra meirihlutann af 

ferðakostnaðinum. Í mörgum íþróttum er það líka þannig að leikmenn yngri landsliða 

þurfa að borga helminginn af ferða- og uppihaldskostnaði erlendra liða þegar þau koma 

í heimsókn til Íslands til að spila (Friðrik Einarsson o.fl., 2015; Halldorsson, 2017). 

Knattspyrnan er á allt öðrum stað peningalega séð þegar kemur að landsliðunum. Þar 
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hjálpar mikið til styrkir frá Knattspyrnusambandi Evrópu (UEFA) og 

Alþjóðaknattspyrnusambandinu (FIFA) auk þess sem iðkendafjöldinn er svo mikill. 

KSÍ borgar allan ferðakostnað bæði hjá A-landsliðunum og yngri liðunum og leikmenn 

A-landsliðanna fá laun auk bónusa fyrir að vinna leiki. Upphæðirnar eru þó mun lægri 

en hjá öðrum þjóðum (Halldorsson, 2017).  

 

Sérsamböndin 

Sérsamband er samband allra íþróttabandalaga/héraðssambanda og íþróttafélaga á 

Íslandi sem bjóða upp á viðkomandi íþróttagrein (Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands, 2015). Sérsamböndin hafa ákveðnum skyldum að gegna, bæði hér á landi og 

í útlöndum. Þau sem eru hluti af alþjóðasérsambandi fyrir íþróttagreinar ber að halda 

uppi virkri starfsemi með því að taka þátt í og skipuleggja mót og sjá til þess að þjálfun 

íþróttamanna sé kerfisbundin. Sérsamböndin eru fulltrúar íþróttagreinar sinnar þegar 

íslenskir landsliðsmenn fara erlendis til að æfa og keppa. Þá bera sérsamböndin ábyrgð 

á því að reglur íþróttagreinarinnar séu í samræmi við alþjóðareglur, staðfesta að 

dómarar hafi viðunandi réttindi til að dæma og að halda utan um Íslandsmót í greininni 

(Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2015).  

Sérsambandi er stjórnað af sérsambandsþingi og sérsambandsstjórn (Íþrótta- 

og Ólympíusamband Íslands, 2015). Félögin eiga rétt á að senda fulltrúa á hvert þing 

og fer fjöldi þeirra eftir stærð félagsins, s.s. fjölda iðkenda. Þó á hvert félag rétt á að 

minnsta kosti einum fulltrúa. Hvert sérsamband fyrir sig ákveður hvaða aðferð það 

notar en framkvæmdastjórn ÍSÍ þarf að samþykkja valið. Þeir sem sitja í stjórn 

sérsambands hverju sinni eru sjálfboðaliðar frá íþróttafélögunum. Meirihluti 

þingmanna ræður ákvörðunum sem þingið tekur en ef gerðar eru breytingar á lögum 

sambandsins þarf að leggja þær undir framkvæmdastjórn ÍSÍ til staðfestingar (Íþrótta- 

og Ólympíusamband Íslands, 2015).  
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Íslensk félög og íþróttabandalög/héraðssambönd 

Íþróttabandalög/héraðssambönd eru mynduð utan um íþróttafélög á sama landsvæði 

og er öllu landinu skipt upp í íþróttahéruð samkvæmt íþróttalögum (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 2015; Íþróttalög nr. 64/1998). Þeirra helsta hlutverk er að 

vinna að hagsmunamálum aðildarfélaganna. Þau halda utan um íþróttamál héraðsins 

og eru fulltrúi ÍSÍ á sínu svæði. Þau koma hins vegar ekki mikið að daglegum störfum 

félaganna heldur sjá meira um að fylgjast með að allt fari fram samkvæmt lögum 

íþróttahreyfingarinnar (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2015).  

Íþróttafélög á Íslandi eru byggð á norræna íþróttamódelinu (Halldorsson, 

2017). Norræna módelið lýsir því hvernig íþróttamálum er háttað á Norðurlöndunum. 

Sumir tala um skandínavíska módelið og sumir um norræna módelið (Bairner, 2010; 

Carlsson og Lindfelt, 2010; Seippel, 2010). Eini munurinn er hvort Ísland og Finnland 

eru talin með eða ekki. Hér verður notast við norræna módelið. Módelið fjallar um 

samstarf íþróttahreyfingarinnar við samfélagið og hvernig íþróttir á Norðurlöndunum 

hafa skapað sér sérstöðu í íþróttaheiminum. Bairner (2010) vill meina að veturinn á 

Norðurlöndunum eigi þátt í því að íþróttamenningin í löndunum hafi sameiginleg 

einkenni. Hvert land hefur sín sérkenni og það á líka við um íþróttahreyfinguna í hverju 

landi fyrir sig en sameiginleg einkenni Norræna módelsins eru samvinna, lýðræði og 

jöfn tækifæri (Bairner, 2010). Langfjölmennustu íþróttagreinarnar á Íslandi eru 

knattspyrna og golf en þar á eftir koma fimleikar, hestaíþróttir, handknattleikur og 

körfuknattleikur (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2017c). Á Íslandi er engum 

meinað að taka þátt í íþróttum fyrir að vera of lélegur, a.m.k. ekki í yngri flokkunum. 

Allir fá að vera með sem vilja og allir hafa sama rétt á að vera þjálfaðir af fagaðila (en 

ekki af ófaglærðum foreldrum). Sum félög starfrækja b-lið og/eða lið í utandeildinni 

fyrir þá sem komast ekki í aðalliðið þegar komið er upp í meistaraflokk. Félögin vilja 

hafa sem flesta meðlimi vegna þess að þeir sem verða ekki afreksmenn geta sinnt 

öðrum hlutverkum svo sem að vera sjálfboðaliðar, dómarar eða stuðningsmenn og 

tekið þátt í fjáröflunum (Halldorsson, 2017). 

Íþróttafélögum á Norðurlöndunum hefur gengið betur en félögum í öðrum 

löndum að ná bæði inn mörgum iðkendum og árangri á afreksstigi á sama tíma 

(Bairner, 2010; Halldorsson, 2017). Vinsældir landsliðanna eiga sinn þátt í að ná þessu 
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afreki og landsliðsmenn Norðurlandaþjóðanna eru almennt mjög stoltir af því að spila 

fyrir landsliðið. Íþróttir á 20. öldinni áttu þátt í því að brúa bilið milli ólíkra 

þjóðfélagshópa og þannig auka þjóðerniskennd fólksins í landinu (Bairner, 2010; 

Halldorsson, 2017). Á Norðurlöndunum eru meiri tengsl milli íþróttahreyfingarinnar 

og hins opinbera en almennt gerist í öðrum vestrænum ríkjum (Bairner, 2010). Eitt af 

einkennum norræna módelsins er að hið opinbera styður við félögin fjárhagslega með 

því að aðstoða við byggingu og rekstur íþróttamannvirkja. Án stuðnings hins opinbera 

væri þetta líklega ekki hægt. Því síður ef ekki væri fyrir alla sjálfboðaliðanna sem hafa 

komið að starfi íþróttahreyfingarinnar á Norðurlöndunum. Hugtökin samfélag, 

samvinna og samstaða eiga vel við í þessu samhengi. Á Norðurlöndunum eru flest 

félög byggð á samfélagslegum gildum (e. community-based values) og hafa margar 

íþróttagreinar ólíkt félögum í öðrum vestrænum ríkjum þar sem aðeins er lögð áhersla 

á eina íþróttagrein. Íþróttafélög sem leggja megináherslu á eina íþrótt geta virkað 

fráhrindandi fyrir ákveðna hópa sem langar að stunda íþróttir og jafnvel óafvitandi 

útilokað suma þeirra. (Bairner, 2010). Á Íslandi eru mörg fjölgreinafélög sem passar 

inn í hugmynd ÍSÍ að íþróttir eru fyrir alla (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 

2015). 

Á Norðurlöndunum skipta íþróttir meira máli fyrir fólk en hjá öðrum 

vestrænum þjóðum (Bairner, 2010). Fólk á Norðurlöndunum er mun líklegra til að vera 

virkir þátttakendur í íþróttastarfinu hvort sem það er sem iðkendur, sjálfboðaliðar eða 

þjálfarar. Það skapar öðruvísi stemningu en í ríkjum þar sem áhorfendur og þeir sem 

lesa blöðin hafa ekki stundað íþróttir frá því þeir voru á barnsaldri (Bairner, 2010). Á 

Norðurlöndunum er ólíklegt að afreksíþróttamenn verði stórstjörnur (e. celeb) eins og 

gerist í mörgum löndum. Ástæðan er að í þessu lýðræðislega samfélagi sem 

íþróttahreyfingin er, á Norðurlöndunum, er manni talið trú um það að maður er ekkert 

betri eða æðri öðrum (Bairner, 2010). Á Íslandi verða leikmenn landliðanna hetjur í 

augum landsmanna og fyrirmyndir yngri leikmanna. Þeir eru þó ávallt hógværir um 

eigin frammistöðu og meðvitaðir um að þeir þurfa að hafa fyrir hlutunum til að ná 

árangri (Elvar Geir Magnússon, 2014; Óskar Ófeigur Jónsson, 2012; Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2016; Tómas Þór Þórðarson, 2017). 
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Íþróttafélögin á Íslandi fá styrki frá ríkinu og sveitarfélögunum í gegnum 

íþróttabandalögin/héraðssamböndin og í staðinn sjá þau um að efla heilsu almennings 

(Halldorsson, 2017; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2014). Hins vegar eru þau sjálfstætt 

starfandi og þurfa að afla stórs hluta teknanna sjálf. Íþróttafélögin eru byggð á 

sjálfboðavinnu og meginhlutverk þeirra er að bjóða upp á íþróttir fyrir börn og 

unglinga. Þau eru í raun eins og félagsmiðstöðvar sem eru öllum opnar og allir eru 

velkomnir. (Halldorsson, 2017). Í aðalstjórn íþróttafélags sitja sjálfboðaliðar og 

stjórnin ber ábyrgð á starfi og fjárhag félagsins ásamt því að fara með æðsta vald þess 

(Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2015). Innan hvers félags er deild fyrir hverja 

íþróttagrein. Stjórn deildar sér um að taka ákvarðanir fyrir starfið í sinni deild og passa 

að þær stangist ekki á við aðalstjórn (Íþróttafélag Reykjavíkur, 2004; Slack og Parent, 

2006; Ungmennafélagið Fjölnir, 2015). Seippel (2010) vill meina að sjálfboðavinna í 

íþróttafélögum á Norðurlöndunum sé ekki að minnka samhliða aukinni fagmennsku 

heldur verða óstöðugri og gæðin minni.  

Nú hefur verið farið vel yfir íþróttamál á Íslandi og hvernig þeim er háttað. 

Næst verður fjallað almennt um störf sjálfboðaliða innan íþróttafélaga og stjórnir sem 

eru byggðar á sjálfboðavinnu. Einnig verður gefin innsýn inn í verkefni 

framkvæmdastjórna og stjórna íþróttafélaga sem eru byggðar upp á sjálfboðaliðum (e. 

voluntary based) 

 

2.1.2 Íþróttafélögin og sjálfboðavinna 

Lög íþróttafélags tilgreina hver tilgangur þess er (Íþróttafélag Reykjavíkur, 2004; 

Thiel og Mayer, 2009; Ungmennafélagið Fjölnir, 2015). Yfirleitt er tilgangurinn að 

stuðla að og viðhalda íþróttaþátttöku, oft hjá ákveðnum hópi s.s. börnum eða 

afreksmönnum. Stundum er líka tekið fram að viðhalda eigi hefðum í félaginu. Auk 

þess á félagið ekki vera rekið í hagnaðarskyni (Thiel og Mayer, 2009). Enjolras (2002) 

telur upp þrjár ástæður fyrir því að flest íþróttafélög eru ekki rekin í hagnaðarskyni. Sú 

fyrsta er að nytsemi íþróttafélags fer ekki eftir hagnaði heldur því hvað er í boði fyrir 

félagsmenn og hversu margir félagsmenn deila kostnaðinum á milli sín. Félagsmenn 

hafa því engan hvata til að verða hluthafar í félaginu. Önnur ástæðan er sú að 
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íþróttafélögin eru ekki í samkeppni um mesta hagnaðinn og þess vegna er betra fyrir 

félagsmennina að félagið sé rekið með hagsmuni þeirra í huga en ekki í hagnaðarskyni. 

Þriðja ástæðan er hugmyndin um að bæði sé hægt að neyta og framleiða íþróttaathafnir. 

Neytendurnir eru þá áhorfendur og hver þátttakandi framleiðir sína íþróttaathöfn með 

því að taka þátt í íþróttum. Hann getur það samt ekki án þess að aðrir taki þátt með 

honum og þess vegna er mikilvægt að fá sem flesta í lið með sér (Enjolras, 2002). 

Formgerð (e. structure) íþróttafélags er öðruvísi en fyrirtækis (Thiel og Mayer, 

2009). Í fyrirtækjum ráða þeir sem eru efstir í valdapýramídanum. Völd og skyldur 

sem hver starfsmaður hefur kemur fram í skipuriti. Í íþróttafélögunum er það ekki 

svoleiðis. Maður þarf ekki endilega að hafa mikla sérþekkingu til að komast í stöðu 

sem gefur manni réttindi til að taka mikilvægar ákvarðanir innan félagsins. Launuðu 

starfsmennirnir þurfa að miklu leyti að fylgja sjálfboðaliðunum þó að þeir séu 

menntaðir í sínu starfi. Allir félagsmenn hafa rétt á að hafa skoðun á hlutunum og hafa 

áhrif á ákvörðunartökuna. Þetta veldur meðal annars því að tilfinningar blandast oft í 

málin. Jafnvel þeir sem eru hæst settir í félaginu geta ekki tekið einhliða ákvörðun af 

því að þeir eru skuldbundnir stjórnarfundum og verða að sannfæra hina um að þetta sé 

besta ákvörðunin í stöðunni. (Thiel og Mayer, 2009). Dæmi um þetta er þegar þjálfari 

karlaliðs Fjölnis í handknattleik var rekinn en svo kom í ljós að hann var ekki rekinn 

(Hans Steinar Bjarnason, 2017). Þá hafði formaður stjórnar rekið hann án þess að vera 

með meirihluta stjórnarmanna með sér svo að brottreksturinn var tekinn til baka. 

Íþróttafélög geta hagnast á formfastri stefnumótun um framtíðarskipulag 

félagsins ef tekið er tillit til hagsmuna félagsmanna (Thiel og Mayer, 2009). 

Stofnanabinding, svo sem gerð handbóka og þess háttar, verður til þess að settar verða 

fleiri reglur, strangari kröfur og verkferlar verða staðlaðir (Slack og Parent, 2006). Þá 

er mikilvægt að hafa í huga hverjir eru hvatar sjálfboðaliðanna til að drepa ekki niður 

áhuga þeirra með of mikilli formfestu (Thiel og Mayer, 2009). Eftir því sem 

íþróttafélag ræður fleiri sérfræðinga líkist rekstur þess meira og meira fyrirtækjarekstri 

(Thibault, Slack og Hinings, 1991). Ef rekstur íþróttafélags fer að snúast of mikið um 

hagnað og líkist meira fyrirtæki er samfélagslegum hagsmunum þess stefnt í hættu. 

Því er reksturinn ólíkur öðrum rekstri sem þekkist í öðrum iðnaði. Til dæmis þarf 

íþróttafélag ekki að vera rekið á árangursríkan og hagkvæman hátt fjárhagslega séð 
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(þó æskilegt sé), þar sem að ríkið og sveitafélögin styðja við starfið ef til koma 

fjárhagsörðugleikar (Halldorsson, 2017; Íþróttalög nr. 64/1998). Fyrirtæki þurfa hins 

vegar að standa við skuldir við lánadrottna til að geta starfað áfram. Önnur einkenni 

sem að eru öðruvísi frá hefðbundnum rekstri er helst að nefna áætlanagerð, 

stefnumótun og mannauðsstjórnun, en ekki er hægt að reka sjálfboðaliða 

íþróttafélaganna eins og starfsmenn fyrirtækja (Thiel og Mayer, 2009). Því ber að 

varast að yfirfæra stjórnunarhætti viðskiptaheimsins yfir á íþróttafélögin án þess að 

ritskoða þá. 

Almennt er stefnuskrá íþróttafélags ónákvæm sem verður til þess að erfitt er að 

skilgreina stjórnunarhætti þess (Thiel og Mayer, 2009). Yfirleitt kemur ekki fram á 

stefnuskránni hvaða tæki og tól eigi að nota til þess að ná hverju markmiði fyrir sig. 

Óþarfi er að hafa mismunandi leiðir fyrir hvert markmið en ef engar ákveðnar leiðir 

eru tilgreindar verður það til þess að íþróttafélög hafa engan leiðarvísi um hvernig þau 

eigi að setja sér markmið og ná þeim. Þar af leiðandi eru engin viðmið til að mæla 

hvort rekstur félagsins er hagkvæmur og árangursríkur (Thiel og Mayer, 2009). 

Mikilvægt er að stjórnarmeðlimir og starfsmenn félags séu meðvitaðir um hvað 

það er sem skilur sjálfboðasamtök (e. voluntary assosiation) frá fyrirtækjum (e. 

commercial business) og að íþróttafélög eru yfirleitt einhvers staðar þar á milli (blanda 

af hvorutveggja) (Horch, 1998). Sjálfboðasamtök virka betur eftir því sem þau eru 

minni og þess vegna er æskilegt að stofna deildir innan íþróttafélaga þegar þau stækka, 

og jafnvel að stofna minni einingar innan stórra deilda, svo sem barna- og unglingaráð 

(De Knop, Van Hoecke og De Bosscher, 2004; Horch, 1998). Seippel (2002) gerði 

megindlega rannsókn á starfi sjálfboðaliða í íþróttafélögum í Noregi. Rannsóknin var 

gerð vegna þess að stundum er talað um að erfitt sé að virkja sjálfboðaliða í 

nútímasamfélagi þar sem margt er í boði og áreitið stanslaust. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru meðal annars þær að sjálfboðavinna er undirstaða íþróttafélaga 

sem byggjast á sjálfboðavinnu (e. voluntary sport clubs) og að samband 

framkvæmdastjóra og stjórnar er flókið fyrirbæri (Seippel, 2002). 
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2.1.3 Einkenni félaga sem byggja á sjálfboðavinnu 

Íþróttafélög sem eru byggð á sjálfboðavinnu eru stofnuð og rekin af félagsmönnum og 

aðstandendum iðkenda (Hoye og Cuskelly, 2003b). Allir meðlimir geta því haft bein 

eða óbein áhrif á stjórnunarhætti félagsins með því að bjóða sig fram í stjórn, kjósa í 

stjórn eða jafnvel þekkja einhvern í stjórninni (Hoye og Cuskelly, 2003b). Seippel 

(2002, 2010) vill meina að einkenni íþróttafélaga sem byggjast á sjálfboðavinnu séu 

félagsmenn sem gerast meðlimir af fúsum og frjálsum vilja, lýðræðisleg 

ákvörðunartaka, sjálfboðavinnan sé mikilvægasta auðlindin, félagsskylda gagnvart 

eigin félagsmönnum, markmiðasetning og sjálfstæði. Þátttaka í sjálfboðasamtökum 

gefur í skyn að félagið og einstaklingurinn hafi skyldum að gegna gagnvart hvor öðrum 

vegna þess að báðir aðilar hafa möguleika á að hætta í „samstarfinu“. Einstaklingurinn 

hefur því engin réttindi innan félagsins og ekki heldur félagið gagnvart einstaklingnum 

(Lawler, 2002). Sem dæmi má nefna að einstaklingurinn getur ekki ætlast til þess að 

fá ákveðin fríðindi frá félaginu, svo sem frítt á leiki, og félagið getur ekki þvingað 

einhvern til að vera áfram í stjórn. 

Íþróttafélög sem eru ekki rekin í hagnaðarskyni hafa þá tilhneigingu til að halda 

þekkingunni á fárra höndum (O’Reilly og Knight, 2007). Eftir því sem verkefni 

krefjast meiri hugsunar er það tilhneiging hjá sjálfboðaliðunum að halda 

upplýsingunum aðeins hjá þeim sem koma beint að verkefninu í stað þess að segja 

fleirum frá og miðla þannig þekkingunni innan félagsins. Löngunin til að klára 

verkefnin strax verður oft til þess að litlum tíma er varið í það að finna leiðir til að 

miðla þekkingunni innan félagsins. Vegna þess hve tíminn sem sjálfboðaliðarnir gefa 

í starfið með vinnu sinni er takmarkaður er nauðsynlegt fyrir félagið að setja sér stefnu 

í þessu máli. Niðurstöður rannsóknar O’Reilly og Knight (2007) voru þær að 

sjálfboðaliðar voru líklegri til að dreifa þekkingunni í formi prentaðra bæklinga og 

þess háttar í stað þess að þjálfa einstaklinginn upp í verkefnið. Þjálfunin gerir hins 

vegar miklu meira gagn. Berrett og Slack (2001) komust meðal annars að þeirri 

niðurstöðu að sjálfboðaliðar fengu ekki viðeigandi þjálfun fyrir stöðu þeirra innan 

félagsins. O’Reilly og Knight (2007) vilja meina að miðlun þekkingar innan félags 

sem rekið er með sjálfboðavinnu ætti að vera 90% í höndum fólksins og 10% í gegnum 
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tæknina og að rótgrónir (e. senior) félagsmenn ættu að gera sér grein fyrir mikilvægi 

þess að miðla þekkingunni áfram til nýliðanna. 

Undanfarin ár hefur krafa aukist um að félög byggð á sjálfboðastarfi þrói með 

sér faglega stefnu í stjórnun með það í huga að þannig séu þau líklegri til að ná 

markmiðum sínum. Þar sem starfsumhverfi í íþróttafélögum er almennt frekar 

óstöðugt af því að kosið er í stjórn á hverju ári (Thibault o.fl., 1991). Koma 

framkvæmdastjóra er líkleg til að auka stöðugleika og efla samskipti manna á milli í 

félaginu. Framkvæmdastjóri er líklegur til að reyna eftir bestu getu að auka stöðugleika 

með verklagsreglum og starfslýsingum og auka upplýsingaflæði þannig að allir geti 

fylgst með hvað er um að vera (Thibault o.fl., 1991). Á Íslandi hafa sífellt fleiri félög 

ráðið framkvæmdastjóra og jafnvel ráðið framkvæmdastjóra fyrir hverja deild 

félagsins (Fimleikafélag Hafnafjarðar, e.d.; Grafarvogsbuar.is, 2017; 

Ungmennafélagið Stjarnan, e.d.). Samkvæmt rannsókn Seippel (2002) hefur launuð 

vinna í íþróttafélögum í Noregi hins vegar ekki aukist undanfarið. Heldur eykst magn 

sjálfboðavinna eftir því sem félagið stækkar. Þegar Seippel (2002) skoðaði magn 

sjálfboðavinnu fyrir hvern meðlim í félaginu var hins vegar enginn munur á stóru og 

litlu félögunum sem gefur til kynna að fjöldi sjálfboðaliða aukist samhliða aukningu í 

iðkendafjölda. 

Í stað þess að tala um að íþróttafélög séu að verða faglegri eða að starf 

sjálfboðaliða verði ekki fyrir neinum áhrifum af því vill Seippel (2002) meina að tala 

eigi um að ákveðin sérhæfing sé að eiga sér stað. Aukin fagmennska sé byggð á því að 

sérfræðingarnir og skjólstæðingarnir skipti með sér hlutverkum þar sem sá síðarnefndi 

er háður hinum til að finna lausn á vandamálinu, til dæmis læknir og sjúklingur. Í 

íþróttafélagi gæti sambærilegt dæmi verið framkvæmdastjóri og stjórn ákveðinnar 

deildar innan félagsins (Seippel, 2002). Áætlun um að auka formfestu íþróttafélags 

gengur aðeins upp ef hún tekur tillit til þess að félagið er ekki rekið með hagnaði, hún 

er þróuð í samvinnu með félagsmönnum og er endurskoðuð reglulega með þarfir 

félagsmanna í huga (Thiel og Mayer, 2009). Félag græðir ekki á því að ráða 

framkvæmdastjóra í fullt starf ef verkefnin og ábyrgðin sem hann á að bera er ekki 

skilgreind á skýran hátt.  
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2.1.4 Stjórnir og einkenni stjórna 

Stjórnun snýst um að ná settu markmiði. Thiel og Mayer (2009) skilgreina stjórnun 

þannig að stjórnun er áframhaldandi ferli sem skilgreinir, fylgist með og aðlagar eða 

viðheldur formgerð skipulagsheildar sem vinnur að því að ná ákveðnu markmiði (bls. 

84). Ákveða þarf hvaða formgerð hentar best fyrir tilsett markmið og mikilvægt er að 

skipulagsheildin líti í eigin barm til að meta hvort gera þurfi breytingar á skipulaginu. 

Einnig getur skipulagsheild þurft að breyta skipulaginu þegar kröfur umhverfisins 

breytast og þannig þróast áfram. (Thiel og Mayer, 2009). Einkenni árangursríkra 

skipulagsheilda eru meðal annars samvinna, liðsheild, góð samskipti og að 

upplýsingagjöf gangi snurðulaust fyrir sig, bæði lóðrétt og lárétt í gegnum skipuritið  

(Cameron, 1980; Slack og Parent, 2006). 

Thiel og Mayer (2009) segja að formgerð skipulagsheildar skipti mestu máli 

þegar stjórnarhættir eru ákvarðaðir. Framkvæmdastjórinn á ekki að vera í aðalhlutverki 

heldur verkefnið sem er framundan. Árangursrík stjórnun er getan til að setja fram 

markmið, úthluta verkefnum, taka eftir ósamræmi í markmiðum og bregðast við því á 

viðeigandi hátt. (Thiel og Mayer, 2009). Dæmi um hluti í hverjum framkvæmdastjóri 

þarf að vera góður: hæfni í mannlegum samskiptum, hæfileiki til að skipuleggja og 

plana, hollusta við þarfir og hagsmuni félagsins, rækta samband við styrktaraðila og 

vera góður fulltrúi félagsins út á við. (Thiel og Mayer, 2009). 

Samkvæmt rannsókn Hoye og Cuskelly (2003b) eru tengsl á milli þess að 

stjórnin sé talin vanmáttug og lélegrar frammistöðu. Einnig voru tengsl milli þess að 

stjórnin var klofin og lélegrar frammistöðu. Þó var ekki ljóst hvort var orsök og hvort 

afleiðing. Hoye og Cuskelly (2003b) töldu líklegt að þegar stjórn sé klofin eigi 

stjórnarmeðlimir erfitt með að vera sammála um ákvarðanir og vinna að sameiginlegu 

markmiði. 
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Stjórnir sem eru byggðar á sjálfboðavinnu 

Stjórnun íþróttafélags sem byggir á sjálfboðavinnu snýst ekki um að hámarka hagnað. 

(Thiel og Mayer, 2009). Aftur á móti gegnir stjórnin og starfsmenn félagsins 

lykilhlutverki í því að taka á móti og vinna úr upplýsingum dags daglega svo að hinn 

venjulegi félagsmaður drukkni ekki í upplýsingaflóðinu. Í þeim íþróttafélögum sem 

hafa framkvæmdastjóra eru bæði hann og formaður stjórnar leiðtogar félagsins (Thiel 

og Mayer, 2009). Hlutverkum stjórnar er hægt að skipta í fjóra þætti: ætlunarverk (e. 

mission), áætlunargerð (e. planning), yfirmaður framkvæmda (e. executive director) 

og samskipti innan félagsins (e. community relations) (Inglis, 1997). Stjórnin er 

líklegri til að ná árangri ef vald stjórnarinnar dreifist á hendur nokkurra aðila sem hafa 

mikla reynslu innan félagsins (Hoye og Cuskelly, 2003a). Stjórnun íþróttafélags sem 

byggir á sjálfboðastarfi er á endanum ekkert annað en lýðræðisleg stjórnun óreiðu. Það 

er að segja að starfsemi íþróttafélags er ekki formföst heldur í stöðugri þróun og allir 

sem vilja geta haft áhrif á stjórnun félagsins. Thiel og Mayer (2009) mæla með því að 

þróa skynsamlegt kerfi fyrir fundi og samningaviðræður til þess að geta tekið skjótar 

en jafnframt lýðræðislegar ákvarðanir. 

Valdaskipting innan stjórnar (e. board power patterns) er misjöfn eftir félögum 

og til eru ótal margar útgáfur (Hoye og Cuskelly, 2003b). Þó að stjórnarmeðlimir hafi 

hver sitt hlutverk, svo sem gjaldkeri og formaður, eru sum verkefni þannig að stjórnin 

þarf að taka sameiginlega ákvörðun um þau (Thiel og Mayer, 2009). Margar 

mikilvægar ákvarðanir þarf stjórnin að taka í sameiningu vegna þess að þær hafa áhrif 

á marga þætti innan starfsins. Sem dæmi má nefna ákvörðun um að stefna á að koma 

liðinu upp í úrvalsdeild hefur áhrif á ráðningu þjálfara, þjálfun iðkenda í yngri flokkum 

ásamt meistaraflokki, rekstur (svo sem kostnaður vegna leikja), stuðningsmenn og 

fleira. Því er mikilvægt að ákvarðanir séu teknar með hagsmuni félagsmanna í huga 

(Thiel og Mayer, 2009). Til að tryggja það þarf að spyrja félagsmenn álits þegar stórar 

ákvarðanir eru teknar og allir stjórnarmeðlimir ættu að fá tækifæri til að taka þátt í að 

setja stefnu félagsins (Inglis, 1997; Thiel og Mayer, 2009). Ef stjórnin skilur, þróar og 

fylgist með hlutverkum sjálfboðaliða og starfsfólks hjálpar það félaginu að vinna að 

takmarki sínu (Inglis, 1997). Þess vegna er mikilvægt að taka tillit til hagsmuna allra 

þegar ákvarðanir eru teknar. Rannsókn Hoye og Cuskelly (2003b) leiddi í ljós að 
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framkvæmdastjóri, formaður og stjórnarmeðlimir í sama félagi meta almennt 

frammistöðu stjórnarinnar sambærilega góða eða slæma, það er að segja þeir eru 

yfirleitt sammála um hvort vel eða illa gengur í félaginu. 

Íþróttafélag getur ýmist valið að fara þá leið að bæta við deildum í félaginu til 

að þjónusta stærri markhóp eða einbeita sér að því að reka núverandi deildir vel til að 

halda uppi merkjum félagsins. Hvora leiðina sem stjórnin velur, ætti að fara eftir stefnu 

félagsins. Þess vegna þarf stefna félagsins að vera skýr fyrir nýja stjórn sem tekur við 

af þeirri gömlu svo að félagið haldi áfram að þróast en byrji ekki sífellt frá nýjum 

grunni. (Thiel og Mayer, 2009). 

Sjálfboðaliðarnir í stjórn bera ábyrgð á félaginu en reynslan sýnir að ábyrgðin 

er oft færð yfir á hendur framkvæmdastjóra. Þegar einstaklingar með sérfræðimenntun 

eru ráðnir til starfa sem framkvæmdastjóri hjá íþróttafélagi eru viðbrögð stjórnarinnar 

oft þau að vilja halda völdum (Thibault o.fl., 1991). Stjórnin færir þá 

ákvörðunartökuna efst í valdapýramídann og eykur þannig miðstýringu (nánari 

útskýring á bls. 23)  í félaginu. Stjórnin vill ekki missa völdin sín í hendur nýráðnu 

sérfræðinganna. Þegar líður á og traust hefur myndast á milli stjórnarinnar og 

sérfræðinganna færist ákvörðunartakan aftur neðar í valdapýramídanum. Oft verður 

stjórnun félagsins jafnvel ennþá dreifstýrðari en hún var áður en sérfræðingarnir voru 

ráðnir. Þeir fá nú traust til að sinna sínum störfum og taka ákvarðanir sem tengjast 

þeim (Thibault o.fl., 1991). Framkvæmdastjóri er líklegur til að hafa mest áhrif á hvaða 

stefna er sett í félaginu og hvaða atriði eru fremst í forgangsröðuninni (Hoye og 

Cuskelly, 2003a). Framkvæmdastjórar íþróttafélaga verða að þekkja hvernig 

skipulagsheildir sem byggja á sjálfboðavinnu virka til að geta unnið starf sitt á 

árangursríkan hátt. Þetta á sérstaklega við um sjálfboðafélög. Starf þeirra er fjölbreytt 

og felst meðal annars í stjórnun, fjármálum, mannauðsstjórnun, markaðssetningu og 

skipulagningu (Thiel og Mayer, 2009). Koma framkvæmdastjóra virðist ekki hafa áhrif 

á frammistöðu stjórnar hjá íþróttafélagi samkvæmt rannsókn Hoye og Cuskelly 

(2003b). Formaður stjórnar virðist hafa mest áhrif á það hvernig stjórninni gengur 

(Hoye og Cuskelly, 2003a). 

Verkefni stjórna íþróttafélaga eru margvísleg og ýmis vandamál geta komið 

upp. Fjölmargar leiðir er hægt að fara bæði til að leysa vandamálin og til að draga úr 
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líkum á að ákveðin vandamál komi upp. Ætlunin með þessu verkefni er að kynnast því 

hvaða aðferðir íslensk félög nota þar sem sjónum verður beint að fjórum 

meginatriðum: skipuriti, samskiptum, stefnumótun og markmiðasetningu og 

mannauðsstjórnun sjálfboðaliða. Hér á eftir verður fræðileg umfjöllun um atriðin 

fjögur. 

 

2.2 Fræðileg grind 

2.2.1 Skipurit 

Allar skipulagsheildir eru byggðar upp á ákveðinn hátt og íþróttafélög eru þar engin 

undantekning. Þrír meginþættir sem hafa áhrif á skipurit eru margbreytni (e. 

complexity), formfesta (e. formality) og miðstýring (e. centralization) (Slack og 

Parent, 2006). Margbreytni segir til um stærð og flækjustig skipuritsins. Ef íþróttafélag 

hefur margar deildir eykur það flækjustigið lárétt en ef íþróttafélag er mjög lagskipt 

þannig að langt er á milli neðsta og efsta lagsins í félaginu þá eykur það flækjustigið 

lóðrétt. Dæmi um mikla lagskiptingu er að eftir því sem einstaklingar verða meiri 

sérfræðingar í sínum störfum verða samskiptin milli þeirra flóknari og þá þarf félagið 

að ráða annan einstakling (yfirmann) til að sjá um samskipti og utanumhald þeirra á 

milli. Þar með er komið auka lag í skipuritið. Formfesta skýrir kröfur starfsins með 

reglum, ákveðnu verklagi, starfslýsingum og nýliðaþjálfun. Eftir því sem íþróttafélög 

staðla þessar kröfur meira hafa þau meiri formfestu. Engin skipulagsheild getur þó sett 

formlegar reglur fyrir öll hugsanleg atvik sem geta komið upp og þess vegna er oft 

notast við siðareglur. Að velja rétta einstaklinginn í starfið er einnig leið til að auka 

formfestu. Miðstýring snýst um hver tekur ákvarðanir. Ef skipulagsheild er miðstýrð 

eru allar ákvarðanir teknar á efsta laginu í skipuritinu en ef hún er dreifstýrð er 

ákvörðunarvaldið dreift niður í neðri lögin (Slack og Parent, 2006).  

Í sumum íþróttafélögum eru skipurit deilda misstór þó að þær eigi að vera 

jafnmikilvægar innan félagsins (Slack og Parent, 2006). Það getur meðal annars stafað 

af mismunandi áherslum, ósamræmi í stjórnun og að deildirnar séu misstórar með tilliti 

til fjölda iðkenda og sjálfboðaliða. Skipulagsheildir í íþróttahreyfingunni þurfa 

mismikla formfestu eftir tegund þeirra (Slack og Parent, 2006). Eftir því sem 

sérfræðingum fjölgar þarf minna af stífum reglum og verklagi af því að sérfræðingnum 
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er treyst til að vita hvað er best að gera og fær svigrúm til þess. Sérfræðimenntun getur 

þannig komið í staðin fyrir formfestu. Of mikil formfesta getur hins vegar verið 

neikvæð. Til dæmis ef starfsmenn einblína svo mikið á reglur og verklag að þeir missa 

sjónar á markmiðum félagsins. Ef starfsmenn finna ekki til hvata til að sinna verkum 

sínum geta reglur dregið enn frekar úr áhuganum og þannig valdið sinnuleysi. Annað 

dæmi er ef bilið á milli stjórnenda og sérfræðinga á gólfinu verður of mikið geta 

stjórnendur fundið fyrir kvíða og óöryggi vegna þess að þeir eru orðnir háðir því að 

undirmennirnir (sérfræðingarnir) sinni vinnu sinni rétt og vel. Þetta getur leitt til þess 

að stjórnendur reiða sig á reglurnar í blindni og nýti sér stöðu sína og taka fram fyrir 

hendurnar á sérfræðingunum, þó að þeir viti ekki nóg um málefnið (Slack og Parent, 

2006).  

Dreifstýring er mikilvæg í íþróttafélögum af því að sjálfboðaliðar "stjórna" 

sérfræðingunum (t.d. þjálfurum) sem vilja sjálfir hafa eitthvað um málin að segja 

(Slack og Parent, 2006). Dessein (2002) komst að þeirri niðurstöðu að ef stjórnandinn 

sem er efstur í valdapýramídanum hefur ekki allar upplýsingar sem þarf til að taka 

ákvörðun um ákveðið málefni er betra fyrir hann að afhenda ákvörðunarvaldið til 

einhvers sem er neðar í valdapýramídanum sem hefur betra aðgengi að 

upplýsingunum. Í stað þess að þessi aðili segi stjórnandanum hvaða ákvörðun hann á 

að taka þá tekur hann ákvörðunina sjálfur og getur tekið allar upplýsingarnar með í 

reikninginn. Dreifstýring er því betri en miðstýring ef stjórnandinn (stjórn) hefur ekki 

aðgang að öllum upplýsingum sem eru mikilvægar fyrir ákvarðanatöku í 

skipulagsheildinni (Dessein, 2002). 

Oft getur reynst erfitt fyrir sjálfboðaliða að standa undir þeim kröfum sem 

gerðar eru til þeirra til að íþróttafélagið sé rekið á árangursríkan hátt (De Knop o.fl., 

2004). Gott skipulag og formfesta hjálpar því stjórnarmeðlimum að takast á við 

verkefni sem eru fram undan. Þá aukast jafnframt líkur á því að sjálfboðaliðar vilji taka 

þátt í starfsemi félagsins (De Knop o.fl., 2004). Krafa um faglega stjórnun íþróttafélaga 

eykst sífellt meira af því að talið er að það auki líkur á að félögin nái markmiðum 

sínum. Til að rekstur og stjórnun íþróttafélaga verði hagkvæmari þurfa þau að hafa 

skipulag og sérhæfða stjórnunarhætti. Stjórnunarhættir íþróttafélaga verða að byggja á 

árangursríkum aðferðum viðskiptanna en vera samt sérsniðnir að félögunum. 
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Framkvæmdastjórar íþróttafélaga verða að þekkja eiginleika sjálfboðasamtaka til þess 

að geta starfað á hagkvæman hátt fyrir félagið (Thiel og Mayer, 2009). Mikilvægt er 

að allir sem koma að stjórnun og rekstri félagsins geri sér grein fyrir því að 

framkvæmdastjóri er þarna til að aðstoða en ekki koma í staðinn fyrir sjálfboðaliðana 

(Horch, 1994). Hoye og Cuskelly (2003a) segja að mörkin milli hlutverka stjórnar og 

framkvæmdastjóra séu ekki skýr og vilja meina að framkvæmdastjóri sé ekki lægra 

settur en stjórnin. 

 

2.2.2 Samskipti 

Íþróttir byggjast mjög mikið á samskiptum og væru ekki til án þeirra. Samskipti hafa 

áhrif á alla þætti íþróttaheimsins, svo sem starfsemi félaganna, skipuritið og 

markaðsmál (Pedersen, 2013). Samstarf starfsmanna og sjálfboðaliða er mikilvægt 

vegna þess að þar mætast þekkingin og reynslan (Inglis, 1997). Misjafnt er hversu gott 

upplýsingaflæði er innan félaga. Inglis (1997) telur að stjórnir íþróttafélaga pæli 

almennt lítið í því hvort samskipti innan félagsins eru góð eða ekki. Þær eyða tímanum 

í annað, svo sem að berjast um styrki frá einkaaðilum, fyrirtækjum og hinu opinbera á 

sterkum samkeppnismarkaði (Inglis, 1997). Samskiptaleiðir innan félaga eru sjaldan 

skilgreindar sérstaklega (Thiel og Mayer, 2009). Þess vegna einkennast þær oft af 

óstöðugleika, hvatvísi og breytileika. Ef verkaskipting milli stjórnarmeðlima er ekki 

skýr verður formfestan óljós og erfitt verður að skipuleggja aðkallandi verkefni. 

Enginn tekur af skarið af því að enginn veit hver er ábyrgur fyrir hvaða verkefni eða 

hver eigi að taka ákvarðanir. Auk þess veldur þetta erfiðleikum þegar upp koma atvik 

sem krefjast skjótrar ákvarðanatöku og eykur líkurnar á því að ákvarðanir sem teknar 

eru séu óljósar. Oft eru upplýsingar á fárra höndum og þeir fá því óbeint meiri völd en 

aðrir innan félagsins. Ef ekki allar upplýsingar eru uppi á borðinu á aðalfundi félagsins 

getur það haft áhrif á ákvarðanir sem félagsmenn taka í sameiningu. Stjórnin ætti að 

bera ábyrgð á því að viðeigandi upplýsingar komist til skila (Thiel og Mayer, 2009). 

Framkvæmdastjóri gegnir lykilhlutverki í upplýsingaflæði til stjórnarinnar og 

er í aðstöðu til að hafa áhrif á frammistöðu stjórnarinnar (Hoye og Cuskelly, 2003a). 

Mikilvægt er að skapa gangkvæmt traust milli stjórnar og framkvæmdastjóra til að 

samband þeirra sé áhrifaríkt. Það felst meðal annars í því að stjórnin treysti 
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framkvæmdastjóra til að taka ákvarðanir án þess að skipta sér af að óþörfu, 

framkvæmdastjóri geti tjáð skoðun sína á stjórnarfundum án ótta við að vera refsað og 

að stjórnin treysti því að þær tillögur sem framkvæmdastjóri kemur með séu á rökum 

reistar. Fjórir þættir í sambandi milli stjórnar og framkvæmdastjóra hafa áhrif á 

frammistöðu stjórnar: Leiðtogahæfileikar stjórnar, traust milli stjórnar og 

framkvæmdastjóra, aðgangur stjórnar að upplýsingum og ábyrgð á frammistöðu 

stjórnar. Ef ekkert traust ríkir milli stjórnar og framkvæmdastjóra getur það leitt til 

árekstra, dregið úr getu beggja til að sinna hlutverkum sínum og getur á endanum orðið 

til þess að skerða frammistöðu stjórnarinnar (Hoye og Cuskelly, 2003a). 

Hoye og Cuskelly (2003a) komust að því að framkvæmdastjórinn og stjórnin 

semja um hvernig samband eigi að ríkja á milli þeirra og skapa þannig gagnkvæmt 

traust. Framkvæmdastjórinn getur haft áhrif á hvernig sambandið verður með því að 

stjórna upplýsingaflæðinu til stjórnarinnar. Kosið er í stjórn árlega og yfirleitt verða 

einhverjar breytingar á stjórnarmeðlimum. Stjórnin og framkvæmdastjórinn þurfa því 

sífellt að endurskoða hvernig þau vilja haga sambandinu sín á milli (Hoye og Cuskelly, 

2003a).  

Þegar formgerð er fastmótuð í sjálfboðasamtökum breytist oft valdapýramídinn 

innan samtakanna eins og hefur verið nefnt (Seippel, 2010). Hver áhrifin af því 

nákvæmlega verða fer eftir því hvernig er staðið að hlutunum. Strangari formgerð gæti 

annars vegar aukið skilvirkni í samskiptaleiðum sem voru áður óformlegar og 

tilviljunarkenndar. Hins vegar gæti strangari formgerð riðlað valdajafnvæginu innan 

félagsins ef óvarlega er farið. Til dæmis með því að valda óöryggi í samskiptum hjá 

félagsmönnum sem eru ekki með nýju samskiptareglurnar á hreinu og árekstrum milli 

þeirra sem túlka reglurnar á mismunandi hátt (Seippel, 2010). Slack og Hinings (1992) 

komust að þeirri niðurstöðu að fólk með sérþekkingu var líklegra til að vilja breytingar 

og þróa félagið áfram en sjálfboðaliðarnir sem höfðu rekið félagið á hefðum. 

Sjálfboðaliðarnir voru hræddir um að missa völdin sín í hendur sérfræðinganna. Slíkt 

óöryggi getur skapað samskiptavandamál milli tveggja hópa.  

Megin niðurstöður rannsóknar Battenfield og Kent (2007) voru að samskipti 

auglitis til auglitis innan íþróttahreyfingarinnar eru að deyja út. Tæknin er orðin svo 

mikil og allar upplýsingarnar streyma í gegnum hina ýmsu miðla internetsins. Reyndar 
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vilja Battenfield og Kent (2007) meina að upplýsingastreymið á netinu sé alltaf meira 

og meira en samskiptin minni og minni. Tæknin er því ekki notuð til að auðvelda 

samskipti milli manna heldur bara miðla upplýsingum til sem flestra í einu. Sums 

staðar er tæknin orðin aðal samskiptaleiðin sem getur leitt til sífellt minni persónulegra 

samskipta (Battenfield og Kent, 2007). 

 

2.2.3 Stefnumótun og markmiðasetning 

Markmið draga saman og skýra tilgang félagsins (Slack og Parent, 2006). Einnig gefa 

þau framkvæmdastjórum og öðrum starfsmönnum leiðarvísi og aðstoð til að taka 

ákvarðanir, hjálpa til við að meta frammistöðu, draga úr óvissu, leiðbeina og hvetja 

starfsmenn áfram og réttmæta tilurð félagsins. Íþróttafélög eru drifin áfram af 

markmiðum sínum til að ná að uppfylla tilgang félagsins. Markmiðin eru mikilvæg 

samskiptaleið milli stjórnar, þjálfara, iðkenda og annarra félagsmanna til að allir séu 

samstilltir (Slack og Parent, 2006). Ef íþróttafélag hefur ekki skýr markmið er ekki 

hægt að gefa út viðmið um hvernig félagsmenn eigi að bregðast við hugsanlegum 

aðstæðum (Thiel og Mayer, 2009). Án leiðarvísis er heldur ekki hægt að meta hvort 

ákvarðanir sem eru teknar innan félagsins styðji eða stangist á við stefnu félagsins. Þá 

er ekki hægt að meta hvort þróun félagsins sé jákvæð eða neikvæð. Oft er þetta 

vandamál leyst með því að láta formann eða stjórn félagsins taka ákvarðanir varðandi 

framtíð félagsins. Hins vegar vegna þess að félagið hefur ekki skýrar vinnureglur þá 

fer árangur félagsins eftir því hversu góðir leiðbeinendur sjálfboðaliðarnir í stjórninni 

eru. Félagsmennirnir treysta þá á það að stjórnin viti hvað sé best fyrir félagið í 

ákveðnum aðstæðum og traustið byggir oftast á því að stjórnarmeðlimir hafi starfað 

lengi fyrir félagið og að þeir hafi gott tengslanet fyrir utan félagið (Thiel og Mayer, 

2009). 

Algengt er að íþróttafélög hafi nokkur markmið, sem hvert hefur sitt hlutverk í 

starfseminni (Slack og Parent, 2006). Sum eru sett til langs tíma en sum til skamms 

tíma og þau geta skarast. Opinber markmið (e. official goals) eru megin tilgangur 

félagsins. Þau eru oft huglæg og sjaldan mælanleg. Þau láta gildi félagsins í ljós, 

rökstyðja tilvist félagsins og hjálpa starfsmönnum og félagsmönnum að tengja við 

félagið. Starfsmarkmið (e. operative goals) segja hvað félagið er að reyna að gera óháð 
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opinbera markmiðinu. Markmið geta stangast á og valdið ágreiningi, til dæmis ef 

aðalmarkmið félags er að fjölga iðkendum og efla barna- og unglingastarf en ákveðin 

deild innan félagsins hefur það að aðalmarkmiði að vinna titla. Réttast væri að 

deildarmarkmið væru sett með það í huga að félagið nái megin markmiði sínu (Slack 

og Parent, 2006). 

Sum félög breyta markmiðum sínum þegar ný stjórn tekur við (Slack og Parent, 

2006) sem hefur vandráðinn áhrif á stefnumótun félagsins til framtíðar. Þess vegna er 

mikilvægt að félögin setji sér skýra stefnu með því að félagsmenn komi sér saman um 

langtímamarkmið og skrái það niður þar sem það er aðgengilegt öllum félagsmönnum. 

Langtímamarkmið setja stefnuna og virka sem ákveðinn leiðarvísir fyrir nýja stjórn 

(Slack og Parent, 2006). Þegar markmið hafa verið sett og sameiginlega ákvörðun 

tekin minnkar óvissan. Hickson, Hinings, Lee, Schnek og Pennings (1971) skilgreina 

óvissu sem skort á upplýsingum um atburði í framtíðinni þannig að niðurstaða þeirra 

verður ófyrirsjáanleg. Slack og Parent (2006) segja að megin viðfangsefni 

framkvæmdastjóra íþróttafélags sé að búa til skipulag sem eykur líkurnar á því að 

félagið nái árangri á sínu sviði. Markmið hjálpa framkvæmdastjóra að taka ákvarðanir 

tengdar skipuritinu, útþenslu í starfi félagsins og nýliðun starfsmanna. Öll þessi atriði 

færa félagið nær því að ná langtíma markmiðinu. Skýr markmið geta jafnframt aukið 

lögmæti (e. legitimacy) félagsins og aukið líkur á að fyrirtæki vilji styrkja það (Slack 

og Parent, 2006).  

Markvirkni (e. effectiveness) og skilvirkni (e. efficiency) eru mikilvæg hugtök 

í stefnumótun íþróttafélaga (Slack og Parent, 2006). Markvirkni er það að ná 

markmiðum en skilvirkni er að reka félagið á hagkvæman hátt. Góða stjórnun þarf til 

að ná hvorutveggja. Hugsanlega leggja stjórnarmeðlimir, þjálfarar, iðkendur og aðrir 

félagsmenn mismunandi skilning í hugtakið markvirkni sem getur þá valdið ákveðnu 

vandamáli samanber umfjöllun um árekstra í samskiptum í kaflanum hér á undan. 

Framkvæmdastjórar þurfa að hafa góðan þekkingu á markmiðum félagsins og hvernig 

þau tengjast hvert öðru til þess að ná tökum á þessu flókna vandamál og taka á því 

(Slack og Parent, 2006). 
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2.2.4 Mannauðsstjórnun sjálfboðaliða 

Sjálfboðaliðar íþróttahreyfingarinnar koma úr ólíkum áttum og eru með ólíkan 

bakgrunn og reynslu. Mannauðsstjórnun snýst að mestu leyti um að útdeila verkefnum 

á fólk og finna leiðir til að nýta styrkleika þeirra. (Thiel og Mayer, 2009). Hver og einn 

setur svip sinn á stöðugildið sem hann sinnir og því er ekki raunhæft að ætlast til að 

einkenni hvers stöðugildis sé alltaf nákvæmlega eins. Hlutverkin þróast og breytast 

þegar nýr aðili tekur við og nýtir sína styrkleika í starfinu. Þetta þarf að hafa í huga 

þegar unnið er að endurnýjun starfskrafta vegna þess að líklegt er að tveir aðilar taki 

mismunandi ákvarðanir í sömu aðstæðum. (Thiel og Mayer, 2009).  

Mismunandi kröfur eru settar á launað starfsfólk og sjálfboðaliða 

íþróttahreyfingarinnar. Taylor og Ho (2005) drógu þá ályktun af rannsókn sinni að 

íþróttasamtök líti þannig á að ávinningur þess að ráða nýjan starfsmann sem er hæfur 

í starfið sé meiri en að þjálfa upp núverandi starfsmann. Íþróttahreyfingin eyðir meiri 

tíma og peningum í að ráða nýja launaða starfsmenn en að þjálfa upp núverandi 

starfsmenn. Á sama tíma eyðir hún meiri tíma í að þjálfa sjálfboðaliða en að finna nýja. 

Sem þýðir að sjálfboðaliðar þurfa ekki að kunna neitt þegar þeir byrja heldur er gert 

ráð fyrir að þeir læri viðeigandi kunnáttu eftir að þeir byrja (Taylor og Ho, 2005).  

 Ólíkt viðskiptaheiminum þar sem almennt er ráðið í stöður eftir ákveðinni 

menntun og reynslu sem uppfylla ákveðna staðla og kröfur sem starfið inniheldur, er 

það persónuleiki nýliðans sem er oftast mikilvægastur og hvort hann passi inn í 

hugmyndafræði félagsins (Thiel og Mayer, 2009). Þess vegna er mannauðsstjórnun í 

íþróttafélögum erfið þar sem að óljóst er hvaða persónueiginleikar eru mikilvægastir 

fyrir hverja stöðu auk þess sem kröfur starfsins eru oft ekki nógu skýrar. Eitt helsta 

vandamál sem stjórn íþróttafélags þarf að takast á við er hvernig hún getur tryggt 

áreiðanleika og þegar hún ræður til starfa aðila sem eru ekki núþegar félagsmenn 

(koma úr til dæmis úr öðrum félögum). Ein lausn er að virkja nýja aðilann til að vera 

duglegur að taka þátt í félagslífi félagsins, sérstaklega til að byrja með, til að hann fái 

á tilfinninguna að hann sé hluti af hópnum. Önnur lausn væri mögulega að láta alla 

nýja meðlimi fá nokkurs konar handbók um hvernig félagið ætlast til að stjórnarmenn 

og starfsfólk hegðar sér (Thiel og Mayer, 2009). Niðurstöður rannsóknar O‘Reilly og 
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Knight (2007) sýndu að handbækur voru ekki vænlegar til að kenna nýliðum heldur 

væri þjálfun þeirra mun áhrifaríkari.  

Þegar velja á nýjan formann í íþróttafélagi er ekki nóg að taka hann í eitt 

atvinnuviðtal vegna þess hve persónuleiki hans er mikilvægur (Thiel og Mayer, 2009). 

Betra er að viðkomandi hafi verið félagsmaður lengi eða sé með reynslu af því að starfa 

fyrir íþróttafélög. Traustur aðili er sá sem núverandi stjórn telur að muni ekki sýna af 

sér óvænta hegðun eða bregði út af stefnu félagsins. Þetta verður til þess að yfirleitt 

koma mjög fáir til greina þegar kjósa þarf nýjan formann. Ráðning framkvæmdastjóra 

íþróttafélags líkist meira starfsmannaráðningu í viðskiptaheiminum en þó þarf að gæta 

þess að hann þekki til innan félagsins og hafi kynnt sér stefnu- og markmið þess (Thiel 

og Mayer, 2009). 

Sá sem sér um mannauðsstjórnun hjá félagi verður að muna að sjálfboðaliðar 

taka þátt í starfinu á eigin forsendum og að ekki sé hægt að þvinga þá til að taka þátt 

(Thiel og Mayer, 2009). Mikilvægt er að drepa ekki niður hvata sjálfboðaliðanna með 

því að reyna að stjórna þeim of mikið. Hægt er að auka hvata þeirra með því að sýna 

réttindum þeirra og hagsmunum áhuga og virðingu. Mannauðsstjórnun snýst í 

meginatriðum um að úthluta einstaklingum á mismunandi sviðum, verkefni við hæfi 

til að nýta eiginleika þeirra sem best fyrir félagið (Thiel og Mayer, 2009). Hægt er að 

skipta mannauðsstjórnun íþróttafélaga í þrjá flokka: Íþróttamenn, launað starfsfólk og 

sjálfboðaliðar. Allir flokkarnir skipta máli af því að allir hafa þeir áhrif á það hvort 

félagið nái markmiðum sínum. Velgengni félagsins veltur á skuldbindingu, þátttöku 

og frammistöðu þeirra allra (Egilsson og Dolles, 2018). 
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2.3 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir skipulag íþróttamála á Íslandi, íþróttafélög sem 

byggja á sjálfboðavinnu, stjórnir slíkra félaga og skerpt á fjórum viðfangsefnum 

framkvæmdarstjóra og stjórnar sem mynda fræðilegu grind verkefnis og rannsóknin 

mun byggja á. Fræðilega grindin er hér með leiðarvísir fyrir rannsóknina og verður 

notuð sem viðmið til að greina gögnin á kerfisbundinn hátt eftir viðfangsefnunum 

fjórum. Fræðilega grindin verður þannig notuð sem verkfæri til að svara markmiðum 

verkefnisins sem ég vil endurtaka fyrir lesandann. Markmið verkefnisins er að (1) 

rannsaka samstarf framkvæmdastjóra og stjórnar í íslenskum íþróttafélögum. (2) 

Ásamt því að kortleggja helstu viðfangsefni og verkefni framkvæmdastjóra og 

deildarstjórna í þeim tilgangi að fá innsýn inn í hvernig þessu samstarfi er háttað í 

reynd og skilgreina helstu hlutverk stjórnar íþróttafélags. Þar af leiðandi er 

rannsóknarspurning verkefnisins tvöföld, og hljómar eftirfarandi:  

  

Hvernig er samstarfi framkvæmdastjóra og deildarstjórna háttað í íslenskum 

íþróttafélögum? 

Hver eru helstu viðfangsefni og verkefni framkvæmdastjóra og deildarstjórna 

í íslenskum íþróttafélögum? 

 

Til að hjálpa við að skilgreina verkefni og viðfangsefni framkvæmdastjóra og 

deildarstjórna er ætlunin að athuga hvernig sigursælum íþróttafélögum er stjórnað og 

hvernig þau skipta verkefnum milli framkvæmdastjóra og deildarstjórna. Fagleg stefna 

í stjórnun er algengari í íþróttafélögum sem eru bara með eina grein en í 

fjölgreinafélögum (Seippel, 2002). Í rannsókninni verður því sjónum beint að 

fjölgreinaíþróttafélögum á Íslandi.  
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3. Aðferðir og gögn 

Markmið verkefnisins er að rannsaka samstarf framkvæmdastjóra og deildarstjórna í 

íslenskum íþróttafélögum og kortleggja helstu viðfangsefni og verkefni þeirra. Í 

þessum kafla verður aðferðafræði sú sem notuð var til að ná markmiðum verkefnisins, 

útskýrð. Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Verkefnið er miðað að 

stjórnum í handknattleik, körfuknattleik og knattspyrnu. Íþróttagreinarnar voru valdar 

vegna þess að þetta eru þrjár stærstu hópíþróttirnar á Íslandi og stjórnir þeirra eru 

svipaðar. Stuðst var við þekkingu úr fyrri rannsóknum á sviðinu. Tekin voru viðtöl við 

framkvæmdastjóra og formann deilda hjá sigursælum félögum í hverri íþróttagrein, 

samtals 6 viðtöl. Til þess að afla upplýsinga um hvernig sigursæl félög og deildir innan 

félaga eru rekin. 

 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem gögnum var safnað með 

hálfstöðluðum viðtölum. Eigindleg aðferð var valin vegna þess að íþróttafélög verða 

sífellt faglegri og lítið hefur verið rannsakað um þetta efni á Íslandi (Thiel og Mayer, 

2009). Með eigindlegri aðferð er hægt að kanna vettvanginn án þess að vita 

nákvæmlega hvaða spurninga er rétt að spyrja og þannig auka við þekkinguna á 

sviðinu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Tilgangurinn var að safna upplýsingum frá 

einstaklingum sem hafa reynslu af viðfangsefni ritgerðar. Þess vegna voru hálfstöðluð 

viðtöl valin þar sem að þau einblína á skoðanir og viðhorf viðmælenda. Hálfstöðluð 

viðtöl eru áhrifarík aðferð þegar gögnum er safnað frá nokkrum viðmælendum fyrir 

sama verkefnið (Savin-Baden og Major, 2012). Spurningarnar eru hannaðar þannig að 

viðmælendur geta tjáð sína skoðun ásamt því að bera gögnin saman milli viðmælenda. 

Í hálfstöðluðum viðtölum er lagt af stað með fyrirfram ákveðnar spurningar sem ná 

utan um kjarna efnisins og svo þróast viðtalið jafnóðum. Spyrill bætir við spurningum 

eftir þörfum út frá svörum og viðbrögðum viðmælanda. Þróun viðtalsins getur haft 

áhrif á röð spurninganna og hvernig þeirra er spurt. Auk þess er viðmælendum frjálst 

að tjá sig út fyrir kjarnaspurningarnar (Drever, 1995; Savin-Baden og Major, 2012). 

Veikleiki hálfstaðlaðra viðtala er að þau bjóða viðmælandanum ekki alltaf að koma 
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heildarsýn hans á viðfangsefninu fram (Savin-Baden og Major, 2012). Þar sem 

markmið verkefnisins er einungis að safna upplýsingum og fá innsýn inn í hvernig 

samstarfi framkvæmdastjóra og deildarstjórna hjá íþróttafélögum er háttað er ekki talið 

að þessi veikleiki muni hafa áhrif á niðurstöður verkefnisins. 

Gögnin úr viðtölunum voru greind með fræðilegri grunnþáttagreiningu (e. 

theoretical thematic analysis) eða afleiðslu (e. deductive) (Braun og Clarke, 2006). 

Grunnþáttagreining (e. thematic analysis) er aðferð til að bera kennsl á, greina og skýra 

frá mynstrum, það er þemum, í gögnunum. Aðferðin skipuleggur og lýsir gögnunum í 

smáatriðum. Hún er sveigjanleg greiningaraðferð sem getur gefið nákvæma en 

jafnframt margslungna lýsingu á gögnunum. Afleiðsla er þá þegar þemu eru ákveðin 

fyrirfram í tengslum við fræðilega bakgrunninn. Greiningin verður þannig fyrir 

áhrifum frá áhugasviði rannsakandans (Braun og Clarke, 2006). Afleiðslu greining var 

valin vegna þess að hún er skýr en jafnframt einföld í framkvæmd þannig að hún hentar 

vel fyrir rannsakendur sem eru að stíga sín fyrstu skref í eigindlegum rannsóknum. 

Leitast var við að svara rannsóknarspurningunum með fjórum fyrirfram ákveðnum 

þemum sem koma fram í fræðilegu grindinni. 

Notast var við lýsandi fylki (e. descriptive matrices) til að draga saman helstu 

niðurstöður í samspili við fræðilega grind. Fylki er tafla þar sem hver dálkur og hver 

lína táknar ákveðinn flokk eða þema. Hver reitur sýnir þá hvort tengin er á milli tveggja 

flokka eða ekki (Savin-Baden og Major, 2012). Hér verður þemunum raðað á dálkana 

og viðmælendunum raðað á línurnar. Einnig verður bætt við lýsingu á helstu 

niðurstöðum frá hverjum viðmælanda í hverju þema. Slík aðferð var talin hentug til að 

greina frá niðurstöðunum á skýran og einfaldan máta. 
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3.2 Framkvæmd og úrvinnsla 

Við gerð fræðilega bakgrunnsins voru fjögur atriði valin sem beina átti sjónum að í 

verkefninu samkvæmt afleiðslu greiningu. Viðtalsramminn (sjá í viðauka) var útbúinn 

með þemun fjögur í huga áður en lagt var af stað í viðtölin. Undirbúningur viðtala 

hófst í lok mars og viðtölin voru tekin á tímabilinu 19.-25. apríl 2018. Viðtölin voru 

tekin í félagsheimilum íþróttafélaganna og á vinnustöðum viðmælenda og voru 40-70 

mínútna löng. Þó var eitt viðtalið aðeins 25 mínútur. Viðmælendum var gerð grein 

fyrir megintilgangi verkefnisins og ítrekað var að nafnleynd yrði heitið. Öll viðtölin 

voru tekin upp á upptökuforrit í síma. Þau voru hljóðrituð á tímabilinu 19.-28. apríl 

2018 og voru síðan flokkuð niður í þemun fjögur: Skipurit, samskipti, stefnumótun og 

markmiðasetningu og mannauðsstjórnun sjálfboðaliða. Hvert viðtal var litakóðað til 

að aðgreina hvaða upplýsingar tilheyrðu hvaða þema. Að lokum voru aðalatriðin 

dregin saman í lýsandi fylki og niðurstöður túlkaðar. 

 

3.3 Þátttakendur 

Viðtöl voru tekin við fimm af sex þátttakendum sem voru í úrtakinu. Einn gaf ekki 

kost á sér í viðtal. Viðmælendur voru valdir með það í huga að safna upplýsingum um 

stjórnir deilda sem hafa náð framúrskarandi árangri í sinni íþrótt og stjórnir félaga sem 

hafa aflað sér mikillar reynslu á löngum tíma. Haft var samband við þátttakendur með 

tölvupósti og í gegnum síma. Greiðlega gekk að ná sambandi við fimm af sex 

þátttakendum og sömuleiðis gekk vel að fá leyfi fyrir viðtölunum. Notast var við 

nafnleynd vegna þess að markmið upplýsingaöflunarinnar var að kynnast því hvernig 

stjórnun íþróttafélaga fer fram á Íslandi og nota upplýsingarnar sem grunn að 

almennum ráðleggingum fyrir íslensk íþróttafélög. Markmiðið var ekki að yfirfæra 

stjórnunaraðferðir félaganna þriggja óbreyttar yfir á önnur félög. Viðmælendunum var 

öllum gefin dulnefni til að auðvelda framsetningu á niðurstöðum. Allir fengu þeir 

karlmannsnafn til að tryggja nafnleynd vegna þess hve fáar konur eru í 

stjórnunarstöðum í íþróttafélögum á Íslandi. 
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Viðmælandi 1 frá íþróttafélagi A 

Ólafur er framkvæmdastjóri íþróttafélags A og er fyrrverandi leikmaður hjá félaginu, 

bæði í handknattleik og knattspyrnu. Hann hefur lengi starfað í fjármálageiranum bæði 

hér heima og erlendis. Þegar hann fékk tækifæri til að starfa hjá uppeldisfélaginu sínu 

greip hann það og nýtir þannig reynslu sína úr fjármálageiranum félagi sínu til 

framdráttar.  

Viðmælandi 2 frá íþróttafélagi A  

Formaður handknattleiksdeildar í íþróttafélagi A gaf ekki kost á sér í viðtal. 

Viðmælandi 3 frá íþróttafélagi B  

Arnar er framkvæmdastjóri íþróttafélags B og er fyrrverandi leikmaður hjá 

knattspyrnudeild félagsins. Hann er með viðskiptatengda menntun og hefur starfað í 

fleiri stjórnunarstörfum hér heima. Þá var hann einnig lengi vel sjálfboðaliði í stjórnum 

íþróttafélags B. Arnar hefur því verið báðum megin við borðið og hefur fjölbreytta 

reynslu og menntun sem nýtist honum í starfi. 

Viðmælandi 4 frá íþróttafélagi B  

Pétur er stjórnarformaður körfuknattleiksdeildar í íþróttafélagi B og spilaði 

handknattleik með félaginu fram á fullorðinsár. Hann á og rekur fyrirtæki og kom inn 

í starf félagsins sem styrktaraðili áður en hann gerðist stjórnarmaður. Hann er dyggur 

félagsmaður og hefur mikinn metnað fyrir því að nýta reynslu sína úr 

viðskiptaheiminum til að þróa starf félagsins áfram. 

Viðmælandi 5 frá íþróttafélagi C  

Magnús er framkvæmdastjóri íþróttafélags C. Hann hefur unnið bæði við kennslu og í 

viðskiptaheiminum. Hann er ekki uppalinn í félaginu heldur sá starf framkvæmdastjóra 

auglýst og ákvað að slá til. 

Viðmælandi 6 frá íþróttafélagi C  

Þórir er formaður knattspyrnudeildar íþróttafélags C og er uppalinn í félaginu. Hann 

æfði bæði knattspyrnu og handknattleik á sínum yngri árum. Þegar hann hætti sem 

leikmaður dróst hann inn í sjálfboðavinnuna og hefur starfað í fjölmörg ár í stjórn 

knattspyrnudeildar félagsins. 
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4. Niðurstöður 

Viðtölin fimm voru greind eftir þemunum fjórum sem fjallað var um í fræðilegu 

grindinni hér að framan. Skipurit þar sem fjallað verður um hvernig deildir 

íþróttafélaganna eru uppbyggðar og verkaskiptingu. Samskipti þar sem fjallað verður 

um hvort samskipti innan félaganna séu skilgreind á ákveðinn hátt og hversu vel eða 

illa þau ganga. Stefnumótun og markmiðasetning þar sem farið verður yfir hversu 

markvisst deildir félaganna vinna eftir stefnumótun og hversu bundnar þær eru stefnu 

félagsins í þeim efnum. Mannauðsstjórnun sjálfboðaliða fjallar svo að lokum um 

mismunandi hlutverk sjálfboðaliðanna og hvaða leiðir félögin fara til að virkja fleiri 

til starfa. Yfirlit yfir helstu niðurstöður má sjá í töflu 1. 

 

4.1 Skipurit 

Íþróttafélögin sem voru skoðuð eru öll frekar dreifstýrð eins og sjá má í töflu 1. 

Aðalstjórn fer með æðsta vald og ber ábyrgð á rekstri félagsins. Framkvæmdastjóri sér 

um rekstur félagsins ásamt utanumhaldi og skipulagi á starfi félagsins í heild sinni en 

skiptir sér lítið sem ekkert af deildunum sjálfum. „Ég er ekkert með puttana í daglegu 

amstri þeirra,“ sagði Arnar, framkvæmdastjóri félags B, og átti þá við deildir félagsins. 

Hann bætti við að hann og starfsmenn skrifstofunnar væru „bara að reyna að vera eins 

mikið til aðstoðar eins og við getum.“ Stjórnir deilda sjá um daglegan rekstur og 

utanumhald á starfi sjálfboðaliða í sinni deild. Ólafur, framkvæmdastjóri félags A, 

sagði að helstu verkefni stjórnarinnar væru: „Annars vegar ráðningar á leikmönnum 

og þjálfurum fyrir meistaraflokkana og síðan umgjörð og utanumhald um heimaleiki.“ 

Deildirnar í félögum A og B eru nokkuð sjálfstæðar en þurfa að bera stærri ákvarðanir 

undir framkvæmdastjóra. Körfuknattleiksdeildin í félagi B er þó „með sjálfstæðan 

fjárhag,“ sagði Pétur, formaður stjórnarinnar, ólíkt handknattleiksdeildinni í félagi A. 

Hins vegar er knattspyrnudeildin í félagi C „algjörlega sjálfstæð, algjörlega“ sagði 

Þórir formaður stjórnarinnar. Í deildum félaga B og C dreifist stjórnunin í enn smærri 

einingar og skiptist í meistaraflokksráð karla, meistaraflokksráð kvenna og barna- og 

unglingaráð. Vegna stærðar knattspyrnudeildarinnar í félagi C eru líka „foreldraráð í 

hverjum flokki“ og allar „þessar einingar eru fjárhagslega sjálfstæðar“ sagði Þórir.  
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Tafla 1. Yfirlit yfir helstu niðurstöður. 

 Skipurit Samskipti 
Stefnumótun og 

markmiðasetning 

Mannauðsstjórnun 

sjálfboðaliða 

Ólafur 

Félag A 

Framkvst. 

• Vill hafa dreifstýringu 

- Samt með aðhaldi frá skrifstofu 

• Vill meiri formfestu 

• F sér um að skilgreina verkefni 

deildanna 

• S heldur utan um starf SBL 

• Ágæt milli F og S - má bæta 

• Telur þau ágæt innan S 

• Upplýsingaflæði ábótavant 

• Engin skilgreind virðingaröð 

• Samgangur milli deilda 

- Ekki teljandi rígur 

• Óskrifuð stefnuskrá sem þjálfarar, 

SBL og aðrir fara eftir 

• Vel kynnt fyrir nýliðum 

• Með aukinni formfesta er hægt að 

halda þekkingu innan félagsins 

• Telur frumkvæði SBL mikilvægt 

• Lítil starfsmannavelta í S 

• Öflugt starf sjálfboðaliða í HKD  

- Samt frekar fáir  

• Nýliðun: Virkja foreldrana í 

gegnum börnin 

Arnar 

Félag B 

Framkvst. 

• Nokkuð dreifstýrt 

- Með aðhaldi frá skrifstofu 

- Vill meiri dreifstýringu innan 

stjórnar KKD 

• F sér um faglegu hliðina 

• S heldur utan um starf SBL 

• Mjög góð milli F og S 

• Telur þau mjög góð innan S 

• Ákveðin virðingaröð og boðleið 

sem málefni þurfa að fara eftir 

- Gengur almennt vel 

• Upplýsingaflæði gengur misvel 

eftir málefnum 

• Félagið í heild er ekki með 

stefnumótun sem slíka 

• Einstaklingar hafa mismikil áhrif 

á stefnumótun deildarinnar 

• Deildarstjórnir eiga að skila 

fundargerðum 

- Halda þekkingu innan félagsins 

• S á að endurspegla starfið 

- Mikilvægt að hafa einstakl. 

með ólíka þekkingu 

- Og á ólíkum aldri 

• Verkefni við hæfi 

• Nýliðun: Virkja foreldrana í 

gegnum börnin 

Pétur 

Félag B 

Formaður 

KKD 

• KKD dreifstýrð 

- Mfl. ráð kk. og kvk., BUR 

• Lítil formfesta 

- Engin verkaskipting innan S  

- Vill innleiða gæðahandbók  

• F sér um rekstur hússins 

• S sér um rekstur deildarinnar 

• Góð milli F og S 

• Almennt mjög góð innan KKD 

• Vill vera aðgengilegur 

foreldrum án milliliða 

• Nota mikið tæknina bæði í 

samskiptum og í 

upplýsingamiðlun 

• Félagið með heildarstefnu um 

siðareglur, einelti, ofbeldi o.þ.h. 

• Gengur misvel að fylgja stefnu 

deildarinnar eftir í daglegu starfi 

• S heldur utan um verkefni sem 

hafa verið unnin 

- Halda þekkingu innan félagsins 

• Lítil starfsmannavelta í S 

• Þarf að draga fólk inn í S 

• Vantar fleiri kjarna-félagsmenn 

• Finnst erfitt að biðja fólk um að 

vera SBL 

Magnús 

Félag C 

Framkvst. 

• Mikil dreifstýring 

- Deildir þurfa ekki leyfi frá 

aðalstjórn 

• Lítil formfesta  

• F skiptir sér ekkert af deildinni 

• Reksturinn í höndum 

starfsmanna deildarinnar 

• Mjög gott samstarf innan félags 

• Telur samskipti góð innan KND 

• Samskipti og upplýsingaflæði 

gott milli F og deildar 

- Tæknin mikið notuð 

• Engin skilgreind virðingaröð 

• Stefnumótun félags ekki skrifleg 

- Allir vita bara hvert markmið 

félagsins er 

• Mistókst að gera sameiginlega 

stefnumótun fyrir SBL félagsins 

þvert á deildir 

• Lítil starfsmannavelta í S 

• SBL drekkt í vinnu 

- Algengt að menn brenni út 

• Fjöldi SBL fer eftir velgengni 

liðsins 

• Mikilvægt að SBL finni að þeir 

skipti máli 

Þórir 

Félag C 

Formaður 

KND 

• KND dreifstýrð og ein. sjálfst. 

- Mfl. ráð, BUR og foreldraráð 

• Mjög lítil formfesta 

- Óskrifað kerfi sem allir þekkja 

• Stjórn KND tekur ákvarðanir 

• Starfsmenn KND sjá um fjármál 

og rekstur mfl. kk. og kvk. 

• Tæknin mikið notuð bæði í 

samskipti og upplýsingamiðlun 

• Upplýsingamiðlun gengur 

almennt vel 

• Samvinna þjálfara þvert á 

flokka gengur mjög vel 

• KND sjálfstæð í stefnumótun 

• Námskrá fyrir þjálfarana 

- Sem yfirþjálfarar móta 

- Gengur vel að framfylgja 

• Ómögulegt að koma í veg fyrir 

að mistökin endurtaki sig 

• SBL hafi ákveðið sjálfstæði 

• Erfitt að fá fólk til að starfa í S 

• Nýliðun: Nógu lítil verkefni 

• Mikilvægt að sýna SBL virðingu  

• SBL í KND ekki farnir að heimta 

að fá eitthvað í staðinn 

*F = framkvæmdastjóri, S = stjórn, SBL = sjálfboðaliðar, HKD = handknattleiksdeild, KKD = körfuknattleiksdeild, KND = knattspyrnudeild, BUR = Barna- og 

unglingaráð, mfl. = meistaraflokkur 
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Formfesta í daglegu starfi er mjög misjöfn á milli félaganna þriggja (sjá töflu 1). 

Magnús sagði að félagið væri ekki með neinar skriflegar verkefnalýsingar. Þórir tók í 

sama streng og sagðist hafa „ofboðslega litla trú á að skrifa niður verklýsingar“ og 

verkefnalista fyrir daginn „af því að það endar alltaf á því að þú nærð aldrei að [komast 

yfir] það yfir daginn.“ Í bæði félagi A og B var hins vegar hafin vinna við að auka 

formfestu annars vegar með verkefnalistum og hins vegar gæðahandbók fyrir starfið. 

Félag A er í heild sinni að vinna að því „að koma upp einhvers konar starfslýsingum á 

deildunum,“ sagði Ólafur, framkvæmdastjóri. Þá er einnig unnið að því að samræma 

verkferla við samningagerð við leikmenn, þjálfara og styrktaraðila. Pétur, formaður 

stjórnarinnar, sagðist vera að vinna að gerð gæðahandbókar fyrir 

körfuknattleiksdeildina í félagi C. Handbókin á að skýra alla verkferla og vera 

ákveðinn rammi utan um starf stjórnarinnar „þannig að það séu ekki allir að vasast í 

sama hlutnum,“ sagði Pétur. Í dag vinnur stjórnin þannig að Pétur heldur utan um öll 

verkefni sem þarf að gera og útdeilir þeim á stjórnarmeðlimi eins og hann telur gagnast 

best fyrir deildina. Hann vill innleiða gæðahandbókina til að „auðvelda alla verkferla“ 

og af því að það er „vinnusparandi.“ 

 

4.2 Samskipti 

Aðeins eitt félag er með skilgreindar samskiptaleiðir milli eininga félagsins (sjá töflu 

1). Félag B er með ákveðna boðleið þar sem foreldrar eiga að hafa samband við barna- 

og unglingaráð ef eitthvað kemur upp á og „ef upplýsingarnar þurfa einhverja 

afgreiðslu inni í stjórn körfuboltans þá fer hún þangað,“ sagði Arnar 

framkvæmdastjóri. Hann sagði jafnframt að þegar þörf er á því „getur 

körfuboltastjórnin sent á aðalstjórn félagsins eða framkvæmdastjóra.“ Pétur, formaður 

körfuknattleiksdeildarinnar, er meðvitaður um þessa boðleið og virðir hana innan 

félagsins en vill hafa samskiptin innan deildarinnar frjálsari. Hann vill vera 

aðgengilegur fyrir bæði foreldra og þjálfara og sagði: „ég vil ekki að stjórnin sé 

eitthvað svona einangrað fyrirbæri heldur að við séum öll í þessu saman.“ 

Framkvæmdastjóri félags A vill ekki hafa ákveðna virðingaröð innan félagsins eins og 

hjá félagi B. „Það á að vera tiltölulega flatt að nálgast bæði framkvæmdastjóra og 
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starfsmenn skrifstofu fyrir iðkendur, stjórnarmenn eða bara hvern sem er,“ sagði 

Ólafur. 

Samskipti innan félaganna fara almennt vel fram. Pétur sagði samskipti innan 

körfuknattleiksdeildarinnar „ganga bara svona mismunandi eins og samskipti eru“ og 

tók dæmi um að „öll samskipti við þjálfara eru mjög góð“ en „stundum slær í brýnu 

milli [stjórnarmanna] af því að ekkert af þessu fólki er skoðanalaust, sem betur fer.“ 

Þórir, formaður knattspyrnustjórnar félags C, tók í sama streng og sagði að það hvernig 

samskipti heppnuðust væri „frekar persónulegt hjá hverjum og einum.“ Enginn 

viðmælandi talaði um að samskipti væru vandamál innan deildanna eða félaganna. Þó 

minntist Ólafur, framkvæmdastjóri félags A, á það að hann vill „reyna að auka 

samskipti eins og hægt er, hvort sem er innan deildanna eða við skrifstofu.“ 

Upplýsingaflæði gengur misvel innan félaganna þriggja að mati viðmælenda 

(sjá töflu 1). Ólafur sagði að upplýsingaflæði væri ábótavant bæði innan 

handknattleiksdeildarinnar og í félaginu í heild sinni. Hann vill „að það verði aðeins 

meira flæði á milli skrifstofu og deilda“ í félaginu. Félögin eru gjörn á að nota tæknina 

til að auðvelda upplýsingamiðlun til iðkenda, þjálfara og annarra félagsmanna. Pétur 

tók dæmi um að þegar hann þarf að koma skilaboðum til þjálfara þá setur hann póst 

„inn á þjálfarasíðuna, þá er [hann] búinn að ná öllum þjálfurunum á einu bretti“ í stað 

þess að þurfa að senda á hvern og einn. Framkvæmdastjórar félaga B og C nefndu 

báðir að tölvupóstssamskipti væru mikið notuð til að miðla upplýsinga milli skrifstofu 

og deildanna. Tæknin hjálpar þó aðeins upp að vissu marki því að eins og Þórir, 

formaður knattspyrnudeildar félags C, komst svo vel að orði þá verður það „aldrei 

þannig að allir verði alltaf upplýstir, alltaf á réttum tíma og það er bara vegna þess að 

þó að þú sendir skilaboðin þá þarf einhver að lesa þau.“ 
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4.3 Stefnumótun og markmiðasetning 

Stefnumótun og markmiðasetning er afar misjöfn eftir félögum (sjá töflu 1). Hjá félagi 

A hefur stefnumótun í raun „ekki átt sér stað með beinum hætti innan 

handboltadeildarinnar,“ sagði Ólafur, heldur er félagið í heild sinni með ákveðna 

framtíðarsýn og stefnumótunarvinnu í gangi sem allar deildirnar fylgja. Í félögum B 

og C kemur sjálfstæði deildanna skýrt fram í stefnumótuninni. Félögin eru ekki með 

heildarstefnu nema í tengslum við jafnrétti, siðareglur, ofbeldi og þess háttar. 

Deildirnar eru því algjörlega óháðar félaginu þegar þær setja sér markmið og móta 

starfið, þó innan lagaramma félagsins. Hjá félagi B er smá aðhald í stærstu 

ákvörðunum þar sem „allar meiriháttar skuldbindingar skuli fara í gegnum 

framkvæmdastjórn/aðalstjórn félagsins“ sagði Arnar en tók fram að í þeirra félagi vilji 

„efsta lagið“ ekki vera að skipa deildunum fyrir verkum. Knattspyrnudeildin hjá félagi 

C er hins vegar svo stór að hún er rekin sem alveg sjálfstæð eining og 

framkvæmdastjóri félagsins skiptir sér ekkert að rekstri hennar. 

Stjórn körfuknattleiksdeildarinnar í félagi B sér um stefnumótun deildarinnar 

en leitar eftir innleggi frá „þjálfurum og öðrum sem hafa áhuga á deildinni“ sagði Pétur 

formaður. Arnar, framkvæmdastjóri sagði að þessi vinna gangi „stundum upp og ofan“ 

og fari oft eftir því „hversu kröfuharðir“ þjálfarar og foreldrar eru. Deildin er þó sú 

eina af þeim þremur sem til skoðunar eru sem er með skriflega stefnuskrá. Stefna 

deildarinnar er skráð í handbók sem lítur meðal annars að „þjálfun, hvaða markmið 

skulu vera innan hvers flokks, hvenær ferðu í afreksstarf“ auk viðbragðsáætlana fyrir 

hvers kyns ofbeldi, sagði Pétur. Hann tók þó fram að misvel gengi að fara eftir 

handbókinni. Knattspyrnudeild félags C er einnig með slíka námsskrá en hún snýr 

aðeins að því hvað iðkendur eiga að læra í hverjum flokki fyrir sig. Annað er ekki 

skrifað niður. Þórir, formaður deildarinnar, „er ofboðslega lítið fyrir það að skrifa 

hlutina fyrir fólk“. Honum finnst „það bara algjör þvæla“ að vera segja fólki hvernig 

það á að gera hlutina. Hann telur þjálfara deildarinnar vinna vel eftir námskránni og 

að það sem skipti mestu máli í þeim efnum sé „hvernig þessu hópur er samansettur“ 

og hversu vel þjálfararnir vinni saman. Hjá félagi A er stefnuskráin ekki skrifleg en 

Ólafur, framkvæmdastjóri, telur bæði þjálfara og leikmenn vita hver markmið 

félagsins eru og að þeir séu meðvitaðir um markmiðin í daglegu starfi. 



 

36 

 

Misjafnt er hversu markvisst deildirnar vinna að því að halda þekkingunni innan 

félagsins fyrir næstu kynslóðir (sjá töflu 1). Körfuboltadeildin stefnir að því að nota 

gæðahandbókina til að halda utan um starfið og að þar sé hægt að fletta upp verkferlum 

fyrir öll helstu verkefni deildarinnar. Pétur heldur einnig utan um sérstakan 

gagnabanka þar sem „hægt er að rekja allt sem ég hef verið að gera sem formaður og 

þetta er eitthvað sem ég, þegar ég hætti, læt nýjan formann fá,“ sagði Pétur. Þórir 

formaður knattspyrnudeildarinnar vill hins vegar meina að á meðan kerfið gengur vel 

þarf ekki að breyta neinu. Menn læri af mistökunum þegar „slys“ verða í starfinu en 

„það er ekkert sem þú getur gert til að tryggja að þetta gerist ekki, og þetta á eftir að 

gerast aftur,“ sagði Þórir. Hann telur því óþarfi að setja markvissa vinnu í það að halda 

þekkingunni innan deildarinnar. 

 

4.4 Mannauðsstjórnun 

Sjálfboðaliðar sinna ýmsum störfum innan íþróttafélaga, stórum sem smáum. Sumir 

eru í stjórn, aðrir í barna- og unglingaráði og enn aðrir hjálpa til við umgjörð leikja, 

svo að dæmi séu tekin. Öllum viðmælendunum fannst mikilvægt að sjálfboðaliðarnir 

hafi ákveðið frelsi til að sinna sínum störfum. Varast ber að binda hendur þeirra of 

mikið af því að þá er hætta á að áhugi þeirra fjari út. Þórir, formaður 

knattspyrnustjórnarinnar, telur að „grunnur að því að fólki líði vel í svona 

sjálfboðavinnu að það er að minnsta kosti að þau haldi að þau ráði hvað þau eru að 

gera.“ Ólafur, framkvæmdastjóri félags A, telur mikilvægt að starf sjálfboðaliðanna sé 

„skipulagt þannig að þú finnir að þú sért að skipta máli“ og bætir við að það sé svo 

góð tilfinning „að vera partur af liði.“ Þórir tók undir það og sagði að tímarnir væru að 

breytast og það hafi áhrif á starf sjálfboðaliðanna. Það væri orðið sjaldgæft að menn 

gerist sjálfboðaliðar ævilangt eins og áður fyrr. „Þá voru færri sjálfboðaliðar sem gerðu 

miklu meira,“ sagði Þórir. Í dag er markmiðið hjá deildinni að „reyna að sem flestir 

hafi eitthvað afmarkað, ekki endilega lítið eða stórt, heldur bara afmarkað verkefni 

sem hver og einn þá ræður við og þarf ekki endilega að eyða ofboðslega miklum tíma 

í,“ sagði hann jafnframt.  

Þórir og Ólafur eru harðir á því að með því að skipuleggja starf 

sjálfboðaliðanna og afmarka verkefnin sé auðveldara að draga nýja einstaklinga inn í 



 

37 

 

starfið. Flestir viðmælendurnir voru sammála því að auðveldast væri að draga nýliða 

inn með því að virkja foreldra iðkenda í yngri flokkunum (sjá töflu 1). Arnar, 

framkvæmdastjóri félags C, sagði að þegar foreldrar væru búnir að fylgja barninu sínu 

í gegnum einn eða tvo flokka „þá myndast einhver svona stemning að fara á alla leiki 

og hitta aðra foreldra og úr því verða einhverjir vinahópar oft,“ og þá sé auðvelt að fá 

foreldrana til að taka að sér að skipuleggja keppnisferðir og þannig draga þá smám 

saman inn í starfið. Aðeins nokkrir foreldrar verða síðan kjarna-félagsmenn sem taka 

þátt sem almennir sjálfboðaliðar í deildinni. Þess vegna er mikilvægt að hafa 

„ákveðinn fjölda þarna niðri“ sagði Arnar. Þórir tók í sama streng og sagði að félögin 

þyrftu að draga foreldrana inn í starf deildarinnar, svo sem barna- og unglingaráð, áður 

en barnið hættir að stunda íþróttina „af því að um leið og barnið er hætt, hvar sem það 

hættir á ferlinum, þá er foreldrið farið líka.“ 

Viðmælendurnir voru allir á þeirri skoðun að mikilvægt væri að sýna 

sjálfboðaliðunum virðingu og þakklæti til þess að fá þá til að halda áfram að starfa 

fyrir félagið. Þeir voru þó ekki sammála um hvaða leið hentaði best og var munurinn 

aðallega vegna mismunar í stærð deildanna. Ólafur og Arnar, framkvæmdastjórar 

félaga A og B, telja góða leið að þakka sjálfboðaliðum með eins konar samkomu eða 

uppskeruhátíð í lok tímabils þar sem allir sjálfboðaliðarnir fá þakkir fyrir unnin störf. 

Þórir, formaður knattspyrnudeildarinnar, sagði hins vegar að vegna stærðar 

deildarinnar væri erfitt að halda slíka uppskeruhátíð eða verðlauna sjálfboðaliða með 

því að „gefa einhverja ísa eða brjóstsykra eða eitthvað þannig.“ Hann telur betra að 

þakka sjálfboðaliðunum í svona stórri deild með því að sýna daglegum störfum þeirra 

virðingu augliti til auglitis. 

Tvennt nefndu viðmælendur sem annmarka á starfi sjálfboðaliða, annars vegar 

að það væri mikið farið að bera á því að sjálfboðaliðar krefðust þess að fá eitthvað fyrir 

störf sín og hins vegar að stjórnarmeðlimir væru farnir að ýta mörgum verkefnum á 

hendur framkvæmdastjóra og skrifstofu til að láta launaða starfsfólkið sjá um þau. 

Þegar Pétur, formaður körfuknattleiksstjórnarinnar, var spurður út í það hversu vel 

honum finnist ganga að virkja sjálfboðaliða almennt til starfa hjá félaginu þá nefndi 

hann að það væri farið að bera sífellt meira á því að þeir krefðust þess að fá eitthvað í 

staðinn. Sérstaklega foreldrarnir þegar iðkendur væru beðnir um að aðstoða við 
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umgjörð leikja. „Þetta er orðið svo mikið í staðinn fyrir að þú ert að gera eitthvað fyrir 

félagið þitt að þá er fyrsta hugsunin og hvað fær barnið?“ sagði Pétur og hafði orð á 

því að honum finnst þetta vera orðið vandamál innan félagsins. Arnar, 

framkvæmdastjóri félagsins, veltir því fyrir sér „hvort að stjórnarmenn séu allir boðnir 

og búnir að sinna öllum þeim störfum sem í raun og veru fellur undir það að vera 

stjórnarmaður í deild.“ Oft segi þeir bara „ja, skrifstofan á bara að gera það,“ þrátt fyrir 

að hafa boðið sig fram í stjórn. Þórir, formaður knattspyrnudeildar félags C, hefur líka 

tekið eftir þessu og heyrt menn segja: „já nei, ég er nú bara í sjálfboðavinnu, ég þarf 

ekki að gera þetta allt saman“ en hann hugsar þetta þannig að „það er alveg sama hvort 

þú ert í sjálfboðavinnu eða launaðri vinnu, ef þú tekur eitthvað að þér þá skaltu gera 

það, og gera það almennilega.“ 

Allir viðmælendurnir sögðust telja betra að hafa fjölbreyttan hóp einstaklinga í 

stjórn og voru í kjölfarið spurðir hvernig væri best að láta ólíka einstaklinga vinna 

saman sem heild. Pétur sagði: „Vertu ósammála í málefninu, aldrei fara í manninn“ og 

stundum þarf maður bara að vera „sammála um að vera ósammála.“ Magnús sagði að 

það skipti máli „hvernig maður segir hlutina,“ maður geti „alveg verið ákveðinn án 

þess að góla“ og svo þurfi maður bara að læra að taka því ekki nærri sér þegar aðrir 

eru ósammála manni. Það komi með tímanum. 

 

  



 

39 

 

5. Umræða 

Daglegur rekstur íþróttafélaga er orðinn umfangsmeiri en áður og aukin krafa er um 

faglega stjórnun. Erfitt getur verið fyrir sjálfboðaliða að standast auknar kröfur og reka 

félagið á árangursríkan hátt. Mörg félög hafa gripið til þess ráðs að ráða 

framkvæmdastjóra til að koma með faglega þekkingu inn í starfið. Þó er ekki búið að 

skilgreina hlutverk framkvæmdastjóra og stjórnar og hvernig þessir aðilar eiga að 

vinna saman. Tilgangurinn með þessu verkefni var að auka þekkingu á þessu sviði með 

því að kortleggja helstu verkefni og viðfangsefni framkvæmdastjóra og deildarstjórna 

og koma með tillögur að því hvernig þessir aðilar geta unnið saman að því að stjórna 

íþróttafélagi á árangursríkan hátt. 

Íþróttafélögin þrjú er frekar dreifstýrð og hafa litla formfestu. 

Framkvæmdastjórar félaganna sjá um rekstur félagsins í heild sinni en stjórnir deilda 

sjá um dagleg störf deildanna. Samskipti eru skilgreind í einu félagi af þremur en 

viðmælendur telja allir að samskipti innan þeirra félags gangi almennt vel. Félögin 

nota tæknina mikið í bæði samskiptum og miðlun upplýsinga. Stefnumótun er 

ábótavant í félögum A og C en í félagi B er einmitt verið að vinna að stefnumótun 

körfuknattleiksdeildarinnar. Mikið er um óskráðar reglur og markmið í öllum 

félögunum. Viðmælendur telja mikilvægt að sjálfboðaliðar hafi ákveðið sjálfstæði í 

sínum störfum og að mikilvægt sé að skilgreina afmörkuð verkefni til þess að virkja 

fleiri sjálfboðaliða inn í störf íþróttafélaganna. 

 

5.1 Niðurstöður tengdar við fræðilega grind 

Samstarf framkvæmdastjóra og deildarstjórna er ekki skilgreint nægilega vel í 

íslenskum íþróttafélögum. Samstarfið er mismunandi milli félaga og fer helst eftir 

hefðum félagsins og gæðum í samskiptum milli framkvæmdastjóra og deildarstjórna. 

Félögin hafa ekki skilgreint hvernig þessir aðilar eiga að vinna saman heldur þurfa þeir 

að fikra sig áfram í hvert skipti sem valið er í nýja stjórn eða nýr framkvæmdastjóri er 

ráðinn. Það sem ræður úrslitum um hversu vel sambandið gengur fer oft eftir því 

hversu vel viðkomandi aðilar þekkjast áður en þeir hefja samstarfið. Þá hefur fyrri 

rannsóknarspurningunni verið svarað. Töluvert flóknara er að svara þeirri síðari. 

Skortur á skilgreiningu á samstarfi framkvæmdastjóra og deildastjórna veldur því að 
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helstu viðfangsefni og verkefni þeirra er einnig mismunandi eftir félögum. Í stuttu máli 

kemur framkvæmdastjóri aðallega að rekstri félagsins í heild sinni, svo sem rekstri á 

mannvirkjum og slíku, en stjórnir deilda sjái um rekstur sem lítur að þeirra deild. 

Skilgreina þarf betur hvað fellur undir rekstur félags og hvað fellur undir rekstur 

deildar. Þá þarf einnig að skilgreina hvaða verkefnum framkvæmdastjóri og 

deildastjórn eigi að koma að í sameiningu af því að sum mál sem snúa að rekstri 

deildarinnar geta haft áhrif á félagið í heild sinni. Sem dæmi má nefna ráðningar 

þjálfara og leikmanna, sérstaklega ef því fylgir mikill kostnaður.  

Það sem þetta verkefni bætir við þekkingu á sviðinu er meðal annars að 

samstarf framkvæmdastjóra og deildarstjórna er nokkuð ólíkt á milli íþróttafélaga. 

Samskipti milli framkvæmdastjóra og deildarstjórnar eru misjöfn eftir einstaklingum 

eins og annars staðar en heilt yfir ganga þau vel. Ólafur, framkvæmdastjóri félags A, 

talaði þó um að hann vill auka samskipti milli sín og stjórnar og auka þannig samstarfið 

á milli. Samkvæmt viðmælendum virðast framkvæmdastjórar íþróttafélaga lítið vera 

að skipta sér af störfum sjálfboðaliðanna. Þeir eru frekar í því að veita þeim aðhald og 

bæta rekstur félagsins. Framkvæmdastjóri sinnir aðallega verkefnum sem tengjast 

rekstri félagsins í heild sinni en tekur þátt í stórum ákvörðunum deildanna sem geta 

haft áhrif á félagið í heild sinni. Þannig var það þó ekki í félagi C þar sem deildin var 

“algjörlega sjálfstæð,” og óháð framkvæmdastjóra félagsins, sagði Þórir formaður 

knattspyrnustjórnarinnar. Þá eru framkvæmdastjórar almennt til aðstoðar ef stjórn þarf 

á að halda. Stjórnir deilda sjá um daglegan rekstur deilda og halda utan um starf 

sjálfboðaliðanna. Undir daglegan rekstur deilda falla „ráðningar á leikmönnum og 

þjálfurum fyrir meistaraflokkana og síðan umgjörð og utanumhald um heimaleiki,“ 

sagði Ólafur framkvæmdastjóri félags A. Almennt er lítil formfesta í félögunum 

þremur og því eru hlutverk framkvæmdastjóra og stjórnar ekki formlega skilgreind 

heldur óskrifaðar reglur innan hvers félags. Farið er að bera á því að stjórnarmeðlimir 

séu farnir að ýta verkefnum á framkvæmdastjóra og skrifstofu sem hafa ávallt verið í 

höndum stjórnar. Félög A og B eru þó að vinna að aukinni formfestu en í félagi C er 

formfesta talin óþörf þrátt fyrir þetta vandamál að stjórnarmeðlimir séu farnir að ýta 

frá sér verkefnum.  
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Niðurstöður sem stangast á við fræðilegu grindina eru að sumir viðmælendur telja 

formfestu óþarfa í íþróttafélögum og að í einu félagi eru skilgreindar samskiptaleiðir 

en talið var að íþróttafélög spái almennt lítið í gæðum samskipta. Báðir 

viðmælendurnir frá félagi C telja formfestu á því hvernig framkvæmdastjóri og stjórn 

skipta með sér verkum óþarfa, þrátt fyrir að knattspyrnudeildin sé mjög stór.  Það er 

andstætt því sem mælt er með samkvæmt fræðilegu grindinni (De Knop o.fl., 2004; 

Slack og Parent, 2006). Félag B er með skilgreindar samskiptaleiðir milli 

framkvæmdastjóra, stjórnar og annarra í félaginu en Inglis (1997) telur að almennt sé 

lítið pælt í samskiptum innan íþróttafélaga. Þá einnig unnið að því í félagi A að auka 

samskipti milli framkvæmdastjóra og stjórnar. Íslensk félög virðast því spá meira í 

samskipti en talið var þegar lagt var af stað í þetta verkefni. 

Öll félögin hafa verið með framkvæmdastjóra í nokkur ár og öll eru þau 

dreifstýrð. Mesta dreifstýringin er hjá stærstu deildinni, knattspyrnudeildinni. Það 

kemur heim og saman við fyrri rannsóknir (Hoye og Cuskelly, 2003a; Slack og Parent, 

2006; Thibault o.fl., 1991). Upplýsingaflæði milli framkvæmdastjóra og deildarstjórna 

gengur misvel hjá félögunum. Thiel og Mayer (2009) vilja meina að oft séu 

upplýsingar á fárra höndum innan íþróttafélaga sem getur gert ákvarðanatöku erfiða. 

Tæknin kemur þó að góðum notum í miðlun upplýsinga og til dæmis í félagi C ber 

stjórnum deilda að skila öllum fundagerðum rafrænt til framkvæmdastjóra (sjá töflu 

1). Þó að tæknin hjálpi mikið er ekki hægt að tryggja að allir félagsmenn séu upplýstir 

um viðeigandi málefni „vegna þess að þó að þú sendir skilaboðin þá þarf einhver að 

lesa þau,“ sagði Þórir formaður knattspyrnudeildar félags C. Stefnumótun og 

markmiðasetning er afar misjöfn milli félaganna þriggja. Félag A er eina félagið sem 

er með heildarstefnu en hún er ekki sett fram skriflega og handknattleiksdeildin er ekki 

með sérstaka stefnu. Félag B er eina félagið með stefnumótunina skriflega og var það 

gert frekar nýlega og sú vinna er enn í gangi. Félag C er einungis með skriflega stefnu 

fyrir þjálfunarstig hvers flokks í knattspyrnudeildinni en enga heildarstefnu. Segja má 

að þetta sé annmarki á starfi félaganna vegna þess að án skýrra markmiða er erfiðara 

að meta hvort þróun félagsins er jákvæð eða neikvæð og ákveðin óvissa og óöryggi 

getur skapast hjá félagsmönnum af því að þeir hafa engin viðmið til að fara eftir (Slack 

og Parent, 2006; Thiel og Mayer, 2009). Þórir, formaður knattspyrnudeildar félags C, 
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og Ólafur, framkvæmdastjóri félags A, telja mikilvægt að skipuleggja starf 

sjálfboðaliðanna svo að auðvelt sé að láta þá fá verkefni við hæfi. Þannig sé hægt að 

draga fleiri inn í starfið. Þórir telur best að sjálfboðaliðar hafi „afmarkað verkefni sem 

hver og einn þá ræður við og þarf ekki endilega að eyða ofboðslega miklum tíma í.“ 

Út frá fræðunum er þetta skynsamlega ályktað (Hickson o.fl., 1971; Slack og Parent, 

2006; Thiel og Mayer, 2009). Þá höfðu allir viðmælendur orð á því að mikilvægt væri 

að sjálfboðaliðar hafi ákveðið frelsi og sjálfstæði til að sinna sínum störfum til að 

viðhalda hvata þeirra til að vera í sjálfboðavinnu fyrir félagið. Thiel og Mayer (2009) 

töluðu einmitt um að hægt sé að drepa niður hvata sjálfboðaliða ef ekki er farið varlega 

í að auka formfestu innan félags. Því verður að hafa sjálfboðaliðana með í ráðum þegar 

skipuleggja á starf þeirra. 

Niðurstöður verkefnisins sýna að íslensk félög eru enn að þróa starf 

framkvæmdastjóra og innleiða fagmennsku í stjórnun. Vinnan er komin af stað en 

félögin eru þó ennþá að mestu leyti rekin af áhugamennsku sjálfboðaliðanna. Með 

tímanum mun stjórnun íþróttafélaga á Íslandi líklega verða faglegri sem verður til þess 

að íþróttastarfið og rekstur félaganna verður markvissari. Aukin menntun og reynsla 

framkvæmdastjóra hjálpa til við þessa þróun en mikilvægt er að búinn verði til 

leiðarvísir fyrir félögin að fylgja svo að þau þurfi ekki að finna upp hjólið hvert fyrir 

sig. Eftirfarandi eru ráðleggingar sem hægt að nota sem grunn fyrir slíkan leiðarvísi. 

 

5.2 Ráðleggingar til framkvæmdastjóra og deildarstjórna í íslenskum 

íþróttafélögum 

1. Dreifstýring hentar vel fyrir íþróttafélög, sérstaklega þau sem eru með 

umfangsmikla starfsemi. 

2. Formfesta er mikilvæg til að allir stefni í sömu átt. Því ættu íþróttafélög að hafa 

skýra verkferla um öll helstu verkefni, svo sem umgjörð leikja, fjáraflanir og 

ráðningar þjálfara og leikmanna. Verkferlarnir ættu að vera skriflegir og 

aðgengilegir viðkomandi aðilum. 

3. Félög ættu að setja sér skýra stefnu og hafa hagsmuni allra félagsmanna í huga 

við stefnumótunina. Stefnan ætti að vera hnitmiðuð, skrifleg og aðgengileg 

öllum félagsmönnum. 
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4. Félög ættu að útbúa námskrá þar sem talin eru upp helstu þjálfunarviðmið hvers 

flokks til þess að gott flæði sé í þjálfuninni upp yngri flokkanna. Námskráin 

ætti að standa ein og sér en ekki vera hluti af stefnuskránni vegna þess að hún 

er aðallega ætluð þjálfurum og gæti verið fráhrindandi fyrir hinn almenna 

félagsmann þegar hann les stefnuskrána.  

5. Ákveðin boðleið í samskiptum getur gert samskipti skilvirkari og dregið úr 

óöryggi í samskiptum af því að félagsmenn vita hvert þeir eiga að leita með 

ákveðin málefni. Þó er mikilvægt að fólk geti leitað til bæði framkvæmdastjóra 

og stjórnar ef svo ber við. 

6. Stjórnir ættu að halda fundagerðir á hverjum fundi í þeim tilgangi að halda utan 

um störf stjórnar og til þess að framkvæmdastjóri, aðalstjórn og áhugasamir 

félagsmenn geti fylgst með því hvernig verkefnum stjórnar miðar áfram. 

Þannig er stjórn veitt ákveðið aðhald ásamt því að þekkingunni er haldið innan 

félagsins og ný stjórn getur leitað í eftir þörfum. 

7. Stjórnarfundir ættu að vera skilvirkir. Það er til dæmis hægt með því að ákveða 

fyrirfram hvaða málefni skulu tekin fyrir og ræða síðan hvert málefni fyrir sig 

og afgreiða það áður en fundi er slitið. Mikilvægt er að slíta fundi formlega 

þannig að þeir sem eru tímabundnir geti farið með góðri samvisku þegar hið 

óformlega spjall hefst að fundi loknum. Af því að tími sjálfboðaliða er 

dýrmætur. 

8. Stjórnir deilda ættu að endurspegla starf deildarinnar. Það er að segja að þar 

ættu að sitja fulltrúar frá barna- og unglingastarfinu, meistaraflokki karla, 

meistaraflokki kvenna, foreldrum, þjálfurum og öðrum hugsanlegum hópum 

innan deildarinnar. 

9. Mikilvægt er að íþróttafélög sýni sjálfboðaliðum virðingu og þakklæti fyrir 

þeirra störf. Það er til dæmis hægt að gera með uppskeruhátíð í lok tímabils og 

með því að þakka þeim fyrir í daglegum störfum þeirra. 

10. Starf sjálfboðaliðanna ætti að vera skipulagt þannig að innan deildarinnar séu 

mörg afmörkuð verkefni. Þannig er auðveldara að fjölga sjálfboðaliðum af því 

að þeir sjá fyrir endann á verkefninu og eiga þá auðveldara með að meta hvort 

þeir eru tilbúnir að gefa af tíma sínum til félagsins. 
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5.3 Takmarkanir rannsóknar og frekari rannsóknir 

Í framhaldi af þessu verkefni væri gaman að skoða samband framkvæmdastjóra og 

deildarstjórna hjá einstaklingsíþróttagreinum og athuga hvort samband þeirra sé að 

einhverju leyti öðruvísi. Þá er mikilvægt að halda áfram að safna gögnum á þessu sviði 

og skoða fleiri íþróttafélög til þess að fá heildarsýn yfir það hvernig þessum málum er 

háttað á Íslandi. Á endanum verður vonandi til nógu stór gagnabanki til þess að hægt 

sé að útbúa námskeið sambærilegt þjálfaranámskeiðum sérsambandanna. Slíkt 

námskeið myndi henta fyrir þá sem koma nýir inn í stjórn íþróttafélaga og þá sem vilja 

skerpa á þekkingu sinni til að ná enn meiri árangri í starfi. 

Rannsókn þessi er aðeins dropi í hafið inn í þann stóra þekkingarbrunn um 

stjórnunaraðferðir íslenskra íþróttafélaga sem á eftir að rannsaka en er þó skref fram á 

veginn. Valdaskipting innan stjórnar er misjöfn eftir félögum og til eru ótal margar 

útgáfur (Hoye og Cuskelly, 2003b). Niðurstöðu verkefnisins er því ekki hægt að alhæfa 

á öll félög en þessi innsýn gefur góða mynd og getur nýst íslenskum íþróttafélögum 

sem ákveðið viðmið. 

Einn annmarki rannsóknarinnar er að ekki náðist að taka viðtal við formann 

handknattleiksdeildar. Því vantar í raun hluta af upplýsingum frá þeirri íþróttagrein. 

Höfundur telur hins vegar muninn á stjórnunum frekar stafa af mismunandi hefðum 

innan íþróttafélaganna sem skoðuð voru en að munur sé á stjórnun milli 

íþróttagreinanna þriggja. Því má gera ráð fyrir að þetta hafi ekki teljandi áhrif á 

niðurstöðurnar. 
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Viðauki – Viðtalsrammi 

Upphaf viðtals: 

1. Hver er þinn bakgrunnur, hvernig kom það til að þú tókst þetta starf að þér? 

2. Hvað hefur þú verið lengi í þessu starfi? 

Skipuritið: 

3. Getur þú sagt mér aðeins frá því hvernig skipurit deildarinnar er uppbyggt, 

hvaða nefndir og ráð eru starfandi og hversu margir sitja í hverju ráði? 

4. Getur þú sagt mér frá því hvernig hlutverkunum er skipt á milli 

framkvæmdastjóra og stjórnar? 

Lykilorð:  

• starfslýsingar?  

• skýr verkaskipting?  

• vald til ákvörðunartöku?  

• samvinna?  

• sérþekking á starfi sínu? 

Samskipti: 

5. Hvernig er samskiptum háttað innan félagsins, hafa þjálfarar og iðkendur bein 

samskipti við stjórn og/eða framkvæmdastjóra eða eru milliliðir þar á milli? 

6. Hversu vel eða illa finnst þér samskipti almennt ganga innan félagsins? En 

innan stjórnar? 

Lykilorð:  

• skilgreindar samskiptaleiðir? 

• upplýsingaflæði? 

• traust? 

• auglitis til auglitis vs. gegnum tækni? 

• stjórn/sjálfboðaliðar vs. framkvæmdastjóri? 

Markmið/markmiðasetning: 

7. Hvernig fer stefnumótun og markmiðasetning deildarinnar fram? 

8. Hversu markvisst er unnið að stefnu- og markmiðum deildarinnar í daglegu 

starfi? 

9. Hversu vel eða illa telur þú stjórnarmeðlimi þekkja stefnu og markmið 

félagsins? 

Lykilorð: 

• kynnt fyrir nýliðum? 
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• samstillt/samræmi? 

• fastmótuð vs. breytist með nýrri stjórn? 

• áhrif gamalla stjórnarmeðlima? 

 

Stjórnun á mannauði: 

10. Hvernig gengur að virkja sjálfboðaliða til að taka þátt í starfi deildarinnar, 

hver stjórnar því og hvaða leið telur þú vera áhrifaríkasta? 

11. Hversu vel eða illa telur þú stjórnarmeðlimi vera með sitt hlutverk á hreinu 

innan stjórnarinnar? 

Lykilorð: 

• Hvati sjálfboðaliða? 

• Sjálfboðaliðar verðlaunaðir? 

• Verkaskipting? 

• Líkir eða ólíkir persónuleikar í stjórn? 

o Kostur eða ókostur? 

• þjálfun starfsmanna vs. ráða nýjan? 

Loka viðtalinu: 

Er eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin? 

Takk kærlega fyrir spjallið. Ég fæ að vera í sambandi við þig ef mig vantar frekari 

upplýsingar. 

 

 

 


