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Útdráttur 

Umhverfi góðgerðarfélaga hér á landi og erlendis er umhverfi fullt af ógnum, 

breytingum og tækifærum. Í þessari rannsókn var markmiðið að varpa ljósi á þessa 

þætti, skoða þá út frá markaðsgreiningu og athuga hvort grundvöllur sé fyrir nýju 

góðgerðarfélagi sem að sameinar krafta fyrirtækja og íþróttafólks. Til þess að varpa 

sýn á það voru tekin tvö sérfræðiviðtöl og lögð viðhorfskönnun fyrir mögulegan 

markhóp til þess að skoða væntanleg samkeppnisforskot sem og mögulega 

uppsetningu þessa félags. Helstu niðurstöður eru þær að gegnsæi er ekki nægilegt 

miðað við kröfur þessara tveggja markhópa og þar af leiðandi ekki næg meðvitund til 

staðar hjá markhópunum. Áhugi er á þessu mögulega góðgerðarfélagi hjá báðum 

markhópum og einnig er markaðurinn ekki mettaður enda stór hluti úr báðum hópum 

sem vilja styrkja fleiri málefni og því er grundvöllur fyrir því að skoða stofnun slíks 

félags nánar. Lykilþættir árangurs fyrir þetta tiltekna félag er að sýna gegnsæi, 

uppbygging sterkra tengsla milli aðildaraðila, að nýta íþróttafólkið í að gera félagið 

áberandi og leiða það áfram með leiðandi forystu að leiðarljósi. Með stofnun slíks 

félags væri mögulega hægt að hafa áhrif á umhverfi góðgerðarmála hér á landi er 

varðar gegnsæi, með það að markmiði að byggja upp betra góðgerðarsamfélag. 
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Formáli 
Í þessari ritgerð, sem er 12 eininga ECTS lokaverkefni til BS gráðu í viðskiptafræði 

með áherslu á markaðssamskipti, vil ég byrja á að þakka Creditinfo og 

Morgunblaðinu kærlega fyrir aðstoðina við að nálgast markhópana fyrir 

viðhorfskönnunina, en með þeirra hjálp sparaðist dýrmætur tími og gerði auk þess 

aðgengið að niðurstöðum rannsóknarinnar betri. Ég vil einnig þakka viðmælendum 

mínum þeim Einari Svansyni og Sigrúnu Gunnarsdóttur innilega fyrir opin og 

skemmtileg viðtöl sem að veittu mér innblástur við verkefnavinnuna og ýttu undir það 

að láta hugmyndina verða að veruleika. Ég vil þakka Brynjari Þór Þorsteinssyni fyrir 

mikla þolinmæði, skilning og jákvætt viðhorf í garð ritgerðarvinnunar. Einnig vil ég 

þakka Ólafi Helga Jóhannssyni kærlega fyrir almenna yfirferð. Að lokum vil ég þakka 

öllum þeim sem að tóku þátt í viðhorfskönnunni og sérstaklega þeim sem sendu mér 

skilaboð í formi tölvupósta eða skilaboða á Facebook og sýndu hugmyndinni jákvæð 

viðbrögð og sérstakan áhuga á mögulegri aðkomu, ef að slíkt félag yrði sett á 

laggirnar. 
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1 Inngangur 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er að skoða hvort grundvöllur sé fyrir stofnun 

góðgerðarfélags sem hefur það að markmiði að auðvelda einstaklingum og 

fyrirtækjum að láta gott af sér leiða í sínu nærumhverfi með áþreifanlegri hætti og á 

sama tíma búa til sterkt tengslanet milli aðildaraðila félagsins. Ætlunin er að rannsaka 

viðhorf til slíks félags og skoða stöðu á markaði. 

 

Uppspretta hugmyndarinnar kemur frá umræðu í þjóðfélaginu um aukna 

samfélagslega ábyrgð í nánasta umhverfi okkar, en sjálfur hef ég lengi leitað hinnar 

fullkomnu leiðar til þess að þær upphæðir sem ég læt af hendi í góðgerðarmál skili sér 

sem best til þeirra sem þurfa á peningnum að halda. Það hefur verið mikið 

lærdómsferli sem spannar allt frá því að vera heimsforeldri í að rétta útigangsmanni í 

Þýskalandi 50 evru seðil úti á götu. Allt frá ákvörðunum sem teknar voru eftir langt 

umhugsunarferli og upp í ákvarðanir einungis teknar í hvatvísi þar sem tilfinningarnar 

eru látnar ráða ferðinni. Ef við tökum útigangsmanninn í Þýskalandi sem dæmi þá var 

ég viss um að ég væri að gera frábæran hlut en þegar ég sá hann svo ekki í tvær vikur, 

maður sem ég sá nánast daglega, þá hafði ég áhyggjur af því að hann hefði eytt 

peningnum í áfengi og að ég hefði hreinlega orðið honum að bana. Ég komst svo að 

því síðar að svo var ekki, en þetta fékk mig til að hugsa og breytti ég síðan 

upphæðinni í matarinnkaup og setti matarpoka í skjólið hans, undir sundlaug í 

bænum, alltaf á sömu dögum, á sömu tímum og daginn eftir var hann búinn að klára 

það allt og einungis matarumbúðir sem eftir stóðu. Vonin er sú að þessi rannsókn færi 

mig enn nær því hvernig best sé að hjálpa einstaklingum á Íslandi sem eigi um sárt að 

binda með sem árangursríkustum hætti. 

 

Sterk tengsl mín við íþróttafólk gáfu mér einnig til kynna að fleiri íþróttamenn sem 

hafa peninga aflögu vildu láta gott af sér leiða en vegna óvissu og lítilla upplýsinga er 

oft erfitt að gera sér grein fyrir því hvað sé best í stöðunni og hvernig upphæðirnar eru 

í raun að skila sér í málefnin sjálf. Þessi heimur góðgerðarfélaga er ákveðinn 

frumskógur sem þarf að gera að fallegu skóglendi þar sem að hvert og eitt tré fær að 

njóta sín og gönguleiðin er auðveld til þess að allir njóti ferðalagsins. Þetta er ferðalag 
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sem að skilar peningnum alla leið og sýnileikinn er einnig mikill fyrir þann sem lætur 

peningana af hendi rakna. 

Í ritgerðinni mun ég tala um góðgerðarfélög og er þar með að setja undir sama hatt öll 

þau góðgerðarstörf sem unnin eru hvort sem þau kallast félög, samtök, sveitir eða 

hjálparstarf. 
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2  Rannsóknarspurning og aðrar spurningar 

Rannsóknarspurning : 

 

Er grundvöllur fyrir góðgerðarfélag sem samanstendur af  fyrirtækjum og 

íþróttafólki sem sér um söfnun og útdeilingu styrkja til einstaklinga? 

 

Aðrar spurningar : 

 

Hvaða stærð fyrirtækja er vænlegust fyrir félag sem þetta? 

  

Eru fyritæki almennt meðvituð um gegnsæi þeirra góðgerðarmála sem þau 

styrkja? 

 

Eru fyrirtæki almennt ánægð með það hlutfall sem skilar sér beint í málefnin 

sem þau styrkja? 

 

Hverjir eru hugsanlegir lykilþættir árangurs við stofnum slíks félags? 

 

Eru sóknartækifæri í að nýta íþróttafólk í uppbygginu á góðgerðarfélagi? 

2.1  Markmið rannsóknar 

Helstu markmið rannsóknarinnarinar er að fá sem skýrasta mynd af raunverulegri 

ánægju einstaklinga og fyrirtækja með þau málefni sem þau eru að styrkja og athuga 

hvort að gegnsæi sé mikilvægur þáttur fyrir þessa aðila. Markmið rannsóknarinnar eru 

einnig að athuga hver sé raunverulegur markhópur er fyrir þetta mögulega 

góðgerðarfélag sem um ræðir, skoða hvernig þjónandi forysta getur nýst slíku félagi 

og að rannsakandi öðlist þekkingu á góðgerðarfélögum og í leiðinni byggi upp 

tengslanet við möguleg fyrirtæki og einstaklinga sem geta komið að stofnun slíks 

félags. 

2.2  Aðferðafræði og lýsing á rannsóknarvinnu  

Gagnaöflun í rannsókn þessari er í formi tveggja sérfræðiviðtala og 

spurningakönnunnar sem lögð var fyrir úrtak sem talið er samsvara markhópnum.  
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Til þess að varpa upp skýrri mynd af góðgerðarfélögum almennt og þeim ógnum sem 

stafa að slíkum félögum var tekið hálfopið viðtal við Einar Svansson lektor við 

Háskólann á Bifröst en hann hefur mikla reynslu og áhuga á góðgerðarfélögum og 

getur veitt meiri dýpt í viðfangsefnið og komið auga á mögulega lykilþætti árangurs 

fyrir þetta mögulega félag. 

 

Í framhaldinu var gerð viðhorfskönnun sem beindist að tveimur hópum, sem 

endurspegla að einhverju leyti þá aðila sem sjónum er beint að. Eftir að þessum 

upplýsingum hefur verið safnað saman má nýta þær til þess að skoða mögulegt form 

slíks félags, uppsetningu, helstu áskoranir og lykilþætti út frá markaðsgreiningu og 

stefnumótun þar sem kafað verður ofan í markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærslu 

til þess að átta sig á því hvar slíkt félag væri best staðsett miðað við önnur 

góðgerðarfélög.  

 

Að því loknu var tekið djúpviðtal við Sigrúnu Gunnarsdóttur þar sem að skoðað er 

hvort hugmyndafræði Robert Greanleaf um þjónandi forystu séu eitthvað sem gæti 

orðið einn lykilþáttur árangurs og hvernig hægt væri að nýta þjónandi forystu í 

góðgerðarfélögum almennt. 

2.3 Uppbygging ritgerðar 

!
Mynd 1. Uppbygging ritgerðar 
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3 Hugmynd að góðgerðarfélagi 

Hugmyndin er að tengja saman fyrirtæki og íþróttafólk og sameina þessa krafta sem 

og auðvelda þessum aðilum að láta gott af sér leiða. Uppspretta hugmyndarinnar 

kemur frá umræðu í þjóðfélaginu sem hefur skapast um aukna samfélagslega ábyrgð í 

okkar nánasta umhverfi. 

 

Aðkoma íþróttafólks í félagi sem slíku væri í formi fjárveitinga, styrkingu ímyndar 

eða almennri aðstoð innan félagsins en fyrirtækin myndu leggja til mánaðarlegar 

greiðslur. Sterkt samband yrði byggt upp á milli fyrirtækjanna og íþróttafólksins þar 

sem fyrirtækin geta nýtt ímynd íþróttafólksins og á sama tíma byggir íþróttafólkið upp 

tengslanet innan íslensks viðskiptalífs. 

 

Þetta er hugmyndin eins og hún leit út áður en viðhorfskönnun var send út en eitt af 

markmiðum spurningakönnunar er að kanna hvort áhugi væri fyrir slíku formi, en 

hugmyndin gæti tekið einhverjum breytingum þegar lengra er liðið á 

rannsóknarvinnuna. 

3.1  Mögulegir aðildaraðilar 

Viðhorfkönnunin var send á tvo hópa sem  endurspegla markhópinn að einhverju leyti 

en það eru annarsvegar framúrskarandi fyrirtæki af lista sem Creditinfo gefur út á ári 

hverju, en þar er um að ræða fyrirtæki sem að gefa sig út fyrir að sýna samfélagslega 

ábyrgð. Hinn hópurinn eru íþróttamenn sem hafa sína íþrótt að atvinnu erlendis. Hinir 

raunverulegu aðildaraðilar koma svo betur í ljós þegar niðurstöður úr 

spurningarlistakönnun eru skoðaðar og þá er hægt að meta til að mynda hvort  

hugmyndin henti frekar fyrir stærri eða minni fyrirtæki og hvort fyrirtæki séu almennt 

að leggja fram mánaðarlegar greiðslur inn í góðgerðarmál sem dæmi. 
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4 Markaðsgreining og stefnumótun  

Þegar skoða skal góðgerðarfélag út frá gildum markaðfræðinnar er mikilvægt að gera 

sér grein fyrir því að góðgerðafélög eru ekki venjulegt fyrirtæki en þrátt fyrir það þarf 

slíkt félag að finna sér staðsetningu á markaði og mynda sér ákveðna stefnu.  

En markaðssetning er bæði félags- og stjórnunarlegt ferli þar sem einstaklingar og 

hópar þekkja sínar þarfir. (Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2008) 

 

Með skýrri stefnumótun er hægt að byggja upp árangurríkt samband við markhóp en 

hægt er að fara ýmsar leiðir í átt að því markmiði en áherslur innan stefnumótunar eru 

ólíkar og misjafnar eftir eðli þess umhverfis sem fyrirtækið eða félagið starfar í. 

Helstu áherslur í stefnumótun eru framleiðsluáhersla (production concept) þar sem að 

lögð er áhersla á að vörur sé auðfáanlegar og ódýrar, vöruáhersla (product concept) 

þar sem að gæði vörurnar eru höfð að leiðarljósi, söluáhersla (selling concept) sem 

einblínir á skammtíma söluaðferðir, markaðsáhersla (marketing concept) þar sem 

hagkvæmni og skilvirkni eru höfð að leiðarljósi og miðað á rétta viðskiptavin. Síðan 

er það félagsleg markaðsáhersla (societial marketing concept) þar sem hugað er að 

viðskiptavinunum til lengri tíma og áherslan þá lögð á sambandið við viðskiptavininn 

og að lokum er það sjálfbær markaðsáhersla (sustainable markeging concept) þar sem 

að unnið er með langtíma hugsun og jafnvel hugsað um komandi kynslóðir i 

ákvörðunartökunni. (Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2008) 

 

Að einhverju leyti tikkar góðgerðarstarfsemi í flest þessi box á einhverjum tíma en þó 

eru megin markmið góðgerðafélaga að láta gott af sér leiða, hugsa um samfélagið og 

hugsa fram í tímann og því má segja að góðgerðarfélög séu að vissu leyti öll stödd 

innan ramma félagslegrar markaðsáherslu og sjálfbærar markaðáherslu. Að því sögðu 

er mikilvægt að skoða hvernig góðgerðarfélög getur greint sig frá öðrum félögum á 

markaði og þannig skapað virði í huga neytenda og byggt upp mögulegt langtíma 

samband við viðskiptavini eða í þessu tilviki styrkjendur. 

 

Möguleg uppsetning félagsins verður því metin út frá markaðsgreiningu sem skiptist í 

þrjá hluta, en það er markaðshlutun (segmentation), markaðsmiðun (targeting) og svo 

staðfærslu sem inniheldur aðgreiningu (differentation) og staðsetur félagið á markaði 

(positition). Markaðshlutun er þegar markaðnum er skipt niður í minni hópa út frá 
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mögulegri hegðun og þörfum sem hægt er að nálgast með árangursríkum hætti. Hægt 

er að skipta neytendamarkaðnum niður á fjóra hluta, en það er með landfræðilegum 

hætti sem er til að mynda eftir búsetu, lýðfræðilegum hætti þar staða fólks er metin 

útfrá til að mynda innkomu, aldri eða lífstíl, sálfræðilegum hætti þar sem karakter 

einstaklingsins er skoðaður og síðan er hægt að skipta markaði niður eftir viðhorfi eða 

skoðunum (Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2008). 

 

Markaðsmiðun (targeting) er ferlið þar sem þessir hópar eru metnir og ákveðið á 

hvaða hóp skuli einblína og hvernig skuli nálgast þá. Þegar búið er að velja einn eða 

fleiri hópa sem herja skal á þarf að skoða með hvaða hætti nálgast skal þessa aðila. 

Fyrsta leiðin er að skipta markhópnum ekkert niður og herja hreinlega á allan 

markaðinn, önnur leið er að bjóða uppá mismunandi vöru fyrir ólíka markhópa, þriðja 

leiðin er að stunda hina svokölluðum hillu-markaðssetningu (niche marketing) en þar 

er einblínt á að ná stórum hluta af einhverjum ákveðnum hluta markaðarins og að 

lokum er hægt að fara í örmarkaðsetningu (micromarketing) en þar er verið að þjóna 

þröngum markhóp á litlum markaði (Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2008). 

 

Mikilvægt er fyrir félög og fyrirtæki að hafa sterka framtíðarsýn en hún verður skoðuð 

útfrá þjónandi forysta og athugað hvernig hugmyndafræði þjónandi forystu getur nýst 

góðgerðarfélagi sem þessu og góðgerðarfélögum almennt. Þjónandi forysta (Servant 

Leadership) skiptist í raun í tvo hluta, þjónustuna og síðan forystuna en þessir tveir 

hlutar hafa hver um sig sína undirflokka en fyrirbærið þjónandi forysta er í stöðugri 

þróun þó svo að hugtakið hafi fyrst komið fram á sjónarsviðið árið 1970 í bók Robert 

Greanleaf, The Servant as Leader (Greenleaf, 1970/2008). 

 

Að lokum þarf að skoða félagið út frá staðfærslu (posision) en staðfærslan snýst um 

að meta félagið út frá þeirra aðgreiningu (differentation). Hægt er að nota ýmsar leiðir 

til að aðgreina félög og fyrirtæki en Micheal Porter setti fram þrjár leiðir til þess. Þær 

eru að vera leiðandi í kostnaði (overall cost leadership), notast við aðgreingarstefnu 

(differentaion) þar sem að aðgreinining er í vöru eða þjónustu eða í miðun (focus) en 

þar er sem áherslan sett á að þjóna mörgum litlum markasðhlutun innan markhópsins 

(Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2008). 
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Þegar kemur að staðfærslu þá er yfirlýst staðfærsla félagsins sú fullyrðing sem lýsir 

félaginu, staðsetningu þess á markaði og gefur góða heildarmynd af starfseminni. 

Staðfærslan hefur ákveðið form þar sem markhópurinn þarf að koma fram, starfsemin 

útskýrð og að lokum þarf sérstaðan að vera dregin fram. Staðfærslan er í raun sú 

yfirlýsing sem gefur sem besta mynd af heildarstöðu félagsins og staðsetningu þess á 

markaði. Á þessu stigi er mikilvægt að koma auga á mögulegt samkeppnisforskot og 

greina sig frá öðrum aðilum á markaði. Þessi aðgreining er hluti af staðfærslunni en 

aðgreiningin þarf að skapa ákveðna sérstöðu í huga neytanda en sérstaðan er 

grunnforsenda þess að byggja upp árangursríkt framtíðarsamband. (Kotler, 

Armstrong, Wong og Saunders, 2008). 

4.1  Viðmælendur 

Fyrri viðmælandi var Einar Svansson en hann er lektor við Háskólann á Bifröst. 

Ástæða þess að hann varð fyrir valinu er sú að hann er mikill áhugamaður um 

góðgerðarfélög og þekkir þann markað vel. Hann hefur mikla reynslu á þessum 

vettvangi og þekkir vel hvaða ógnum og tækifærum ný góðgerðarfélög standa frammi 

fyrir. Markmiðið með viðtalinu var að varpa ljósi á hvað mikilvægt sé að hafa í huga 

þegar kemur að því að stofna góðgerðarfélag og einnig að fá tilfinningu fyrir því 

hvernig markaðurinn lítur út. Viðtalið var einnig hugsað til þess að skerpa skilning á 

viðfangsefninu og auka innsýn inn í góðgerðarfélög til að fá mat á tækifærum þessa 

mögulega félags.  

 

Seinni viðmælandinn var Sigrún Gunnarsdóttir en hún er frumkvöðull þjónandi 

forystu hér á landi en hún starfar sem dósent við viðskiptafræðideild Háskólans á 

Bifröst sem og viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands og leiðir einnig starf 

þekkingarseturs um þjónandi forystu. Markmiðið með viðtali við Sigrúnu var að 

kanna hvernig hugmyndafræði þjónandi forystu rímar við rekstur góðgerðarfélaga og 

athuga hvort að þjónandi forysta gæti nýst sem sóknartækifæri í félaginu. 
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5  Góðgerðarfélög 

Hægt er að rekja sögu góðgerðafélaga aftur til ársins 1756 en þá var stofnað hið fyrsta 

opinbera góðgerðarfélag sem hét Marine Society en stofnandinn hét Jona Hanway. 

Marine Society var breskt félag sem gaf sig út fyrir að styðja við bakið á sjómönnum 

en félagið sprettur upp þegar Bretland er á mörkum þess að fara í stríð við Evrópu og 

áttu upphæðirnar að hjálpa sjómönnum að vera í stakk búnir til að takast á við flota 

kóngins. (Marine Society, e.d). 

 

Viðhorf til góðgerðamála hafa breyst mikið síðan þá þó svo að gildin séu af svipuðum 

toga. Í kjölfar síðustu fjármálakreppu í heiminum hefur umhverfi góðgerðamála 

breyst mikið og stafa sífellt fleiri ógnir að góðgerðarfélögum. Ein áþreifanlegasta 

ógnin er peningaflæðið frá ríkinu en sum lönd hafa staðið og fallið með samningum 

og styrkjum frá ríkjum og sveitarfélögum og eins frá stórum fyrirtækjum sem kannski 

hverfa af markaði. Við það hafa fyrirtækin þurft að færa sig í auknum mæli yfir í 

minni framlög og treyst á framlög einstaklingana, en á sama tíma setja einstaklingar 

hærri kröfur (The Press, 2016). 

5.1 Ógnir góðgerðarfélaga 

Ógnirnar sem stafa að góðgerðarstarfsemi eru fjölmargar og meðal annars er talað um 

að Y-kynslóðin (Millennials), sem eru einstaklingar fæddir á árinum 1982-2005, sé 

kynslóð sem sýnir ekki eins mikla tryggð og að auðvelt sé að hafa áhrif á hana. Eins 

hafa þættir eins og óöryggi í efnahagsmálum, stjórnmál og líkindi góðgerðafélaga 

mikil áhrif. Á sama tíma er erfiðara að fanga athygli einstaklinga miðað við það sem 

áður tíðkaðist þar sem offramboð virðist vera af flestu í okkar samfélagi. Ein stærsta 

ógnin sem steðjar að góðgerðarfélögum er hvernig þau eru rekin en oft á tíðum eru 

þau rangt uppsett eða stjórnað með röngum hætti og ofan á allt saman virðast 

væntingar til góðargerðarfélaga oft vera óraunhæfar, sem verður til þess að mörg 

þeirra ná ekki tilætluðum hæðum.  

 

Hagfræðingurinn Gareth Morgen segir að góðgerðarfélög standi frammi fyrir blöndu 

af ógnum og að með tímanum gæti það þýtt að góðgerðarfélög í þeirri mynd sem þau 

eru í dag geti horfið fyrir fullt og allt. Mikil hræðsluáróður hefur verið í fjölmiðlum 
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síðustu ár gagnvart góðgerðarfélögum og hefur því meðal annars verið haldið fram að 

sum góðgerðarfélög séu að fjármagna hryðjuverkastarfsemi (Morgan, G.G, 2015).  

 

Traust er gríðarlega mikilvægur hlutur er kemur að góðgerðarstarfsemi en The 

Charity Commision í Bretlandi & Wales hafa fylgst vel með hvernig traust til 

góðgerðarmála eykst eða minnkar. Árið 2016 var traust til góðgerðarmála í þessum 

löndum í sögulega lágmarki en þýðið í þeirri rannsókn var yfir 1.000 manns og var 

mælingarskalinn er varðar traust til góðgerðarsamtaka frá 0 og upp í 10. Á tveimur 

árum, frá árunum 2014-2016 féll sú tala úr 6,7 í 5,7. Í þessari skýrslu frá árinu 2016 

voru fimm helstu áhrifavaldar þess að traust minnkaði eftirfarandi:  

 

• Almenn umfjöllun fjölmiðla um góðgerðarmál. 

• Umfjöllum fjölmiðla um hvernig góðgerðarfélög eyða framlögum. 

• Aðspurður hafði ekki traust til góðgerðarmála eða taldi sig ekki vita hvert féð 

færi.  

• Vegna þess að góðgerðarfélögin pressa of mikið til að mynda í söfnun á 

styrkjum 

• Of háum upphæðum er varið í auglýsingar eða laun  

 

Í fréttatilkynningu sem fylgdi þessari sömu skýrslu sagði Sara Atkinson (Director of 

Polixy & Communications) að almenningur vilji nú að góðgerðarfélög veiti meiri 

upplýsingar um hvernig þeim er stjórnað og hvernig þau úthluta sínum peningum. 

Hún talar um að almenningur vilji hreinskilni og að sýnt sé rétt siðferði í fjársöfnun 

(UK Fundraising, 2016). 

 

Gerð var framhaldsrannsókn sem birtist í skýrslu árið 2017 en þar kom fram að 

almenningur væri orðin meira meðvitaðari og tengdari góðgerðarfélögum heldur en 

tveimur árum áður og hafði traust að meðaltali hækkað upp í 6,3 úr 5,7 á tveimur 

árum áður. Dýfan sem góðgerðamál í Brelandi tóku á tveimur árum áður hafði þó 

líklega eitthvað að gera með neikvæða umfjöllun einstakra mála en fjölmiðlar þar í 

landi telja stóran þátt í þessari dýfu mál Olive Cooke sem var eldri kona sem framdi 

sjálfsvíg og skildi eftir sig kveðjubréf þar sem hún talaði um þunglyndi sitt og að hún 
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hefði fengið meðal annars nóg af beiðnum frá góðerðarfélögum, en þetta mál þetta 

varð gríðarlega umfangsmikið í Brelandi (The Guardian, 2017). 

 

Hvort  þessar tölur endurspegli svo allan heiminn eða hinn íslenska markað er svo 

erfitt að segja til um. Þessar upplýsingar draga þó upp góða mynd af því hverjar 

ógnirnar séu sem að steðja að góðgermálum í þessum löndum. 

5.2 Gegnsæi og hlutföll 

Sagan segir okkur að gegnsæi er mikilvægt þegar kemur að góðgerðarfélögum en 

hugtakið gegnsæi er að vissu leyti huglægt og hafa fræðimenn ekki komið sér saman 

um merkingu þess en þegar talað er um gegnsæi í góðgerðarstarfsemi er átt við hversu 

miklar uppplýsingar liggja fyrir um samtökin. Í viðtali mínu við Einar Svansson benti 

hann mér á heimasíðu sem að heitir Charity Navigator en það er vefsíða sem að gefur 

góða innsýn í yfir 9.000 bandarísk góðgerðarsamtök sem til að mynda bera saman 

gegnsæi góðgerðarfélaga (Einar Svansson, munnleg heimild, viðtal, 1. júní 2017). 

 

Skilgreining Charity Navigator á gegnsæi (transparancy) er hversu viljug eða 

skyldug samtökin eru til að opinbera eða gera mikilvæg gögn sýnileg almenningi  

(Charity Navigator, e.d).   

 

Charity Navigator er heimasíða sem að heldur utan um bandarísk góðgerðarfélög og 

veitir góða innsýn inn í starfsemi félagana með einföldum hætti. Charity Navigator 

sýnir fram á gegnsæi, sýnir hversu mikið er að skila sér í málefnin og auðveldar fólki 

að sjá í raun og veru hvernig góðgerðarsamtökin eru rekin. Með þessu geta 

styrkjendur séð lykiltölur í rekstrinum og er markmið Charity Navigator að 

styrkjendur nýti þeirra einkunnagjöf til þess að finna félag sem hægt er að styrkja og 

treysta. Þeir vilja vera leiðandi í að styrkjendur taki meðvitaðari ákvarðanir þegar 

kemur að því að styrkja góðgerðarfélög eða eins og þeir kalla það Give Smarter 

(Charity Navigator, e.d).  

 

Slík heimasíða er ekki til fyrir íslensk góðgerðarfélög enda markaðurinn ekki 

nægilega stór. Þegar leita skal að góðgerðarfélögum á Íslandi eru leitarvélar eins og 

google og leit.is góð tól til að hafa upp á þeim en við leit á leit.is þá koma upp 38 

góðgerðafélög. Það er þó ekki tæmandi listi og einnig óvíst hversu mörg af þessum 38 
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eru starfrækt en einnig er að finna aðila sem að ekki eru hrein góðgerðarfélög eins og 

Ríkislögreglustjóra (Leit.is, e.d). 

 

Val á góðgerðarfélögum er því háð öðrum þáttum á borð við umfjöllum fjölmiðla, 

sýnileika og umræðu í þjóðfélagi. Umræðan í þjóðfélaginu virðist vera íslenskum 

góðgerðarsamtökum mikilvæg og til að mynda svarar Unicef spurningunni Fara 

framlögin til ykkar ekki öll í „yfirbyggingu“?  á heimasíðu sinni á þessa leið.  

 

Við heyrum þessu stundum haldið á lofti en svarið er neikvætt. 
Raunveruleikinn er sá að um 0,07% af fjármunum UNICEF á Íslandi fara í 
stjórnunarkostnað (rekstur) eða þess sem oft er vísað til sem „yfirbyggingu“. 
Rétt er þó að halda því til að haga að stjórnunarkostnaðurinn er nauðsynlegur 
til að hægt sé að reka ábyrgt og traust hjálparstarf, vera viss um að framlög 
skili sér og allt sé eins og það eigi að vera. Í umræddum kostnaði felst meðal 
annars kostnaður við endurskoðun, laun framkvæmdastjóra, laun 
fjármálastjóra, gæðastjórnun og eftirlit, rekstur síma- og tölvukerfis og 
kostnaður við sendingu fjárframlaga til hjálparstarfs UNICEF erlendis. 
(Unicef á Íslandi, e.d, spurt og svarað).  
 

Í ársskýrslu Unicef þá eru þessar upplýsingar settar fram á annan hátt en þar er talað 

um að 70 aurar af hverjum 100 krónum fara í stjórnun. Töluna 0,7% í stjórnun er 

einnig að finna í skífuriti yfir söfnunarfé. Það kemur svo fram í árseikningi að þessi 

upphæð sé 11.661.923 kr. (Unicef á Íslandi, 2016). 

 

Allt er þetta spurning um framsetningu en aðgengi að nákvæmum 

fjármálaupplýsingum um góðgerðarfélög á íslandi er ekki auðsótt en einungis fimm 

önnur félög af þessum lista á leit.is veita með nokkuð auðveldum hætti á heimasíðu 

sinni einhversskonar innlit í árskýrslur, árreikninga eða starfsskýrslur en það eru 

Hjálparstarf kirkjunnar, Rauði krossinn, Kvennaathvarfið og SOS barnahjálp. Þegar 

við skoðum framsetningu þessara félaga kemur í ljós að upplýsingarnar eru misgóðar 

og mis auðlesanlegar. Þessi félög eiga hrós skilið fyrir að veita í það minnsta 

einhverja innsýn inn í reksturinn og er það forsenda þess að sýna gegnsæi. Stígamót 

eru sjötta félagið sem birtir skýrslu af einhverju tagi á heimasíðu sinni en í þeirra 

ársskýrslu er ekkert að finna um fjármál félagsins heldur einungis starfið sjálft. 
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Hjálparstarf kirkjunar fer aðra leið en Unicef þegar kemur að því að gera grein fyrir 

gjöldum er tengjast stjórnunarkostnaði. Sú tala sem að best er að skoða í þessu 

samhengi eru kakan laun/gjöld í  skífuritinu yfir ráðstöfun til verkefna og kostnaður í 

starfsskýrslu fyrir árið 2016. Sú tala er 12,3% af heildinni eða um 32,6 milljónir króna 

sem fara í laun/gjöld. Hvað svo nákvæmlega liggur á bakvið þá tölu er ekki að finna í 

skýrslunni. (Hjálparstarf kirkjunnar, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í skýrslu frá Rauði krossi Íslands er lítið sem ekkert að finna yfir stjórnunarkostnað, 

laun eða tengd gjöld. Í  lok skýrslunnar er talað um að heildartekjur Rauðar krossins 

hafi numið 2.436 milljónum króna árið 2016 og útgjöld sett fram í skífuriti. 

!
Mynd  3. Skífurit úr skýrslu Rauða krossins (Rauði Krossinn, 2016). 

Mynd  2. Skífurit úr skýrslu Hjálparstarfs kirkjunnar (Hjálparstarf kirkjunnar, 2016)  
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Útfrá þessum tölum má áætla að stjórnunakostnaður sé einn þáttur í flokknum önnur 

starfsemi sem nemur um 6% eða um 146 milljónum (Rauði Krossinn, 2016). 

 

Í ársskýrslu Kvennaathvarfsins kemur fram að rekstrartekjur hafi alls verið 

105.095.051 kr. og rekstrargjöld alls 99.423.379 kr. Til útskýringar á hækkun á 

rekstrargjöldum milli ára er rakið hvaða liðir hafa hækkað án þess að fara nánar ofan í 

hverjar þær tölu eru í raun og veru. Talað er um að launakostnaðurinn hafi hækkað um 

14,4 milljónir milli ára en að öðru leyti er erfitt að nálgast nákvæmari tölur (Samtök 

um kvennaathvarf, 2016). 

 

Þegar ársskýrsla SOS barnaþorpa fyrir árið 2016 er skoðuð er að finna nokkuð 

nákvæmar tölur yfir útgjöld á borð við laun og launatengd gjöld sem eru 32.244.551 

kr. og skrifstofu og stjórnunarkostnaður 7.907.139 kr. en þetta eru liðir sem að snúa 

að yfirbyggingunni. Eins er að finna tilkostnað vegna fjáraflanna 16.570.244 kr. og 

kynningar og markaðsmál 12.225.707 kr. svo að eitthvað sé nefnt, en heildarútgjöld 

árið 2017 námu 498.620.085 kr. og tekjur 501.005.994 (SOS Barnaþorpin, 2016) 

 

Þegar borin eru saman þessi 6 hjálparsamtök er varðar hvaða upplýsingar þau veita 

varðandi stjórnunarkostnað eða svokallaða yfirbyggingu kemur berlega í ljós að ekki 

eru allir að veita hliðstæðar upplýsingar og lítið samræmi er milli góðgerðarfélaga. 

Það gerir það að verkum að þessi hluti starfseminnar verður erfiður samanburðar og 

má því áætla að fólk sem að styrkir þessi félög geri sér ekki nákvæma grein fyrir því 

hvert peningarnir fara. Unicef setur upplýsingarnar skýrast fram og með þeirra 

framsetningarleið má leiða líkur að Unicef sé að setja tölurnar þannig fram að 

almenningur öðlist sem mestan skilning á því hversu lítill hluti þessar tölur eru í 

samanburði við tekjur samtakana. 

 

Ekki er sanngjarnt að bera þessi félög saman vegna þess hversu ólík þau eru. Það er 

auðvitað styrkjendanna sjálfa að að meta hvort að þessar tölur séu of háar eða of lágar. 

Hvaða kröfur gera styrkjendur til góðgerðarfélaga? Hvort snúast hlutirnir um hversu 

miklir peningar skila sér inn í félögin eða hlutföllin sem fara í yfirbygginguna? Má 

ætla að með hærri launum og launatengdum gjöldum verði félagið sterkara og líklegra 

til að halda velli? Er eðlilegt að reka góðgerðarfélög eins og önnur fyrirtæki þar sem 
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að markaðsetning er mikilvæg og því hærri upphæðum sem varið er í kynningar og 

markaðsmál því meira áberandi verða málefnin og þar af leiðandi auðveldarara að 

skapa meiri tekjur?  

 

Dan M. Pallotta, sem er frumkvöðull á sviði góðgerðarmála, telur í það minnsta að við 

séum að horfa rangt á starfsemi góðgerðamála og telur að við eigum að endurhugsa 

hvernig við lítum á yfirstjórnar- og auglýsingakostnað þar sem að það sé ein helsta 

líflína góðra góðgerðarfélaga og lykilforsenda  þess að þau stækki og skili á endanum 

meiri peningum í málefnin. Dan M. Pallotta talar fyrir mikilvægi þess að skapa 

skilning á þeim hlutföllum af rekstri sem  fara í yfirbyggingu góðgerðarfélagana og að 

þetta snúist í raun um að stækka kökuna frekar en að minnka sneiðarnar í kökunni 

(Ted, 2013). 

 

Að mati Einari Svanssonar eru tvær leiðir til að halda stjórnunarkostnaði niðri og er 

mikilvægt að hafa það í huga þegar kemur að stofnun nýs félags. Þó svo að búið sé að 

mynda skilning á stjórnunarkostnaði er mikilvægt að reyna að halda þeim hluta niðri 

ef kostur er á til þess að það bitni ekki á starfseminni. Þessar tvær leiðir eru annars 

vegar með sjálboðavinnu og hins vegar með því að nýta tæknina og hafa starfsemina 

sem mest á internetinu. (Einar Svansson, munnleg heimild, viðtal, 1. júní 2017) 

Þetta eru þættir sem að ættu að henta þessu tiltekna félagi vel þar sem  

íþróttamennirnir eru búsettir erlendis hafa í flestum tilfellum tíma aflögu. Það er svo 

bara spurning með hvaða hætti íþróttamennirnir vilja kom að starfseminni en það er 

einn þeirra þátta sem skoðaðir verða í viðhorfskönnuninni. 

5.3  Þjónandi forysta  

Þegar kemur að því að nýta hugmyndafræði þjónandi forystu í þágu góðgerðarfélaga 

talar Sigrún í fyrsta lagi um raunverulegan áhuga á öðrum og hagsmunum annarra 

(Sigrún Gunnarsdóttir, munnleg heimild, viðtal, 29. mars 2018). 

Einlægur áhugi á hag annarra er birtist í virkri hlustun er hluti af þjónustu þætti 

þjónandi forystu en hlustun endurspeglar ekki bara virðingu heldur skapar einnig 

traust. Með hlustun er hægt að leysa ýmis vandamál en hlustun þarf ekki að fela í sér 

samþykki, heldur er hlustunin mikilvæg svo að öll sjónarmið liggi fyrir og hægt sé að 

taka upplýstari ákvarðanir. Of lítil hlustun virðist vera einkenni á samtímanum en 
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einungis sannur þjónn hlustar fyrst og sá sem hlustar er líklegri til að ná eyrum 

annarra (Greenleaf, 1970/2008).  

 

Sjálfsþekking og sjálfvitund er annað hugtak innan þjónandi forystu sem  rímar vel 

við góðgerðarfélög en það að gefa af sér felur sér að leita inn á við, finna það að 

maður vilji gefa af sér og sýna auðmýkt. (Sigrún Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 

viðtal, 29. mars 2018). 

Sjálfsþekking eða sjálfvitund er sá hluti af þjónandi forystu sem snýst um að vera 

meðvitaður um sjálfan sig, þekkja sína styrkleika og veikleika og geta notað 

sjálfsvitund (self-awareness) til þess að hámarka sjálfan sig, en það er ómetanlegt. Til 

þess er mikilvægt að geta nýtt sína styrkleika og jafnframt verið meðvitaður um 

veikleikana (Keith, 2008). 

 

Almenn meðvitund nýtist einnig þegar meta skal hvað skiptir mestu máli hverju sinni 

og mikilvægi þessi að vera með opin hug (open minded) er ótvírætt. 

Það að leita sér aðstoðar hjá öðrum og geta borið reynslu annarra saman við eigin 

reynslu og nota til þess rökvísa hugsun eru mikilvæg verkfæri til að auka eða verða 

meðvitaðari um innri styrk, en innri styrkur er forsenda auðmýktar og hugrekkis. 

Mikilvægt er fyrir hvern og einn að taka tíma fyrir sjálfan sig og kunna að draga sig í 

hlé bæði frá amstri dagsins og hvíla hugann. Mikilvægt er að finna jafnvægið milli 

þess að draga sig í hlé og vera virkur í verkefninu og þeirri ábyrgð og pressu sem því 

fylgir, en það er einstaklingsbundið hversu mikil ábyrgðin skal vera og þarf hver og 

einn að finna það hjá sér. Allt er þetta hluti af því að vera bæði meðvitaður um sjálfan 

sig og umhverfið. Eins og flestu öðru þá er jafnvægi lykilþáttur til þess að geta nýtt 

sér meðvitundina, notað umhverfið og upplýsingar til þess að byggja upp þekkingu og 

geta séð hlutina í stærra samhengi. Þetta er allt saman ferli sem að lýkur aldrei og 

mikilvægt er að vinna stanslaust með sjálfan sig, stunda ákveðna sjálfsgagnrýni og 

vera opinn til að leita aðstoðar annara (Greanleaf, 1970/2008). 

 

Framsýni er hluti af forystu þætti þjónandi forystu en framsýnin felur í raun í sér 

hæfileikann að sjá fram í tímann og geta séð fyrir sér hið ófyrirsjáanlega. Slíkt 

þarfnast ákveðinnar reynslu eða hæfileika og sterks innsæis. Þegar kemur að framsýni 

er mikilvægt að staðsetja sig í nútíð og hafa til að bera sterka meðvitund um fortíð, 
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nútíð og framtíð. Framsýnin rímar að vissu leyti við sjálfsþekkinguna og geta 

einstaklingar haft mismikla færni á því sviði. Einn af mikilvægustu þáttum framsýni 

er að vera með skýra sýn og skýr markmið og felur það í sér stóran draum. Markmiðin 

og drauminn þarf að vera hægt að skýra vel og jafnvel sýna í einhverju formi til þess 

að hafa sem mest áhrif, en framsýni glæðir innri starfshvöt og býr til gleðina innra 

með einstaklingnum (Greanleaf, 1970/2008). 

 

Lykilþættir þjónandi forystu ríma vel við markmið góðgerðafélaga og getur 

hugmyndafræði þjónandi forystu nýst þeim á margan hátt. Mörg góðgerðarfélög vinna 

ómeðvitað með þjónandi forystu, til að mynda bendir margt til þess að meginþættir 

Landsbjargar séu byggðir á þjónandi forystu þó að hugtakið sjálft hafi ekki verið 

notað sem slíkt. (Sigrún Gunnarsdóttir, munnleg heimild, viðtal, 29. mars 2018). 
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6 Lykilþættir árangurs  

Eins og áður hefur komið fram eru ógnir sem steðja að góðgerðarfélögum gríðarlega 

margar og finna þarf sterkar mótvægisaðgerðir og mögulegt samkeppnisforskot. Með 

góðri og einfaldri uppsetninu má eyða mörgum þessari ógna og þarf stefna félagsins 

sem og ávinningur fyrirtækjana og íþróttafólksins að vera skýr. Mikilvægt er að sýna 

gegnsæi og að utanumhald starfseminnar sé þægilegt en flókin uppsetning er ein 

stærsta ógnin við þetta mögulega félag. Lykill mótvægisaðgerða er að heimasíðan, eða 

hvar sem samskiptin aðildaraðila eiga sér stað, verði staður þar sem að samskipti 

íþróttafólksins, fyrirtækjanna og málefnanna eru góð og allir aðilar verði sýnilegir. 

Kiva er félag sem er dæmi um góða og einfalda framsetningu og væri hægt að nýta 

reynslu þess félags að einhverju leyti. (Einar Svansson, munnleg heimild, viðtal, 1. 

júní 2017). 

 

Þegar mögulegar væntingar til góðgerðarmála eru skoðaðar fyrir árið 2017, en þær tók 

Abhay Tewarari annar stofnandi og framkvæmdarstjóri samtakana Sumbon saman á 

heimasíðu félagsins, er meðal annars talað um að samskipti styrkjenda við 

góðgerðarfélög haldi áfram að breytast og teknar verði meðvitaðari ákvarðnir í 

góðgerðarmálum og málefni verði í auknum mæli valin í takt við tíðarandann. Eins 

telur Abhay Tewarari að styrkjendur muni nýta sér hjálp annara aðila, eins og 

fjármálaráðgjafa þegar kemur að því að velja góðgerðamál til þess að vera viss um að 

félagið sem verður fyrir valinu fari vel með peningana. Einnig er talið að styrkjendur 

muni auka kröfur um að fá að vita hvert þeirra framlag fer nákvæmlega og séu búnir 

að mynda sér ákveðnar skoðanir á því hvernig þeim skuli eytt áður en þau styrkja 

málefnin. (Sumbon, 2017). 

 

Ef  félagið getur staðið við sín áform um að gott gegnsæi sé veitt og að hátt hlutfall 

þeirrar innkomu skilar sér beint í málefnin þá er möguleiki á að líta á þær upplýsingar 

sem tækifæri og jafnvel samkeppnisforskot á önnur félög. (Einar Svansson, munnleg 

heimild, viðtal, 1. júní 2017). 

 

Þættir eins og sjórnmálaumhverfið munu geta haft töluverð áhrif á hvernig 

styrkjendur hegða sér og að tengsl verði á milli áherslu í stjórnmálum og 

góðgerðamálum. Einnig má ætla að áhersla góðgerðarfélaga muni í auknum mæli 
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færast yfir á Y-kynslóðina þar sem að þeir eru að komast á þann aldur sem er talinn 

líklegur að láta fé í góðgerðamál (Sumbon, 2017). 

 

Ákveðin tækifæri eru fólgin í því að nýta krafta íþróttafólks í slíku félagi þar sem  

ímynd þeirra út á við skapar í flestum tilvikum jákvætt viðhorf og eins fengi slíkt 

félag mikla umfjöllun í fjölmiðlum en þar myndast tækifæri til þess að verkefnið fari 

vel af stað, en aðgengi íþróttfólksins að fjölmiðlum er auðvelt og hafa flestir 

íþróttamenn reynslu á því sviði. Í framhaldinu er svo hægt að nýta sömu fjölmiðla til 

þess að vekja athygli á málefnunum sem verða fyrir valinu hverju sinni hvort sem  

það væru fríar auglýsingar í formi frétta eða hreinlega keyptar auglýsingar til að gera 

málefnin enn meira áberandi. Fyrst og fremst þarf félagið að skera sig úr á einhvern 

hátt, vera áberandi, vera með sterk gildi og gegnsæi (Einar Svansson, munnleg 

heimild, viðtal, 1. júní 2017). 
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7 Aðferðafræði viðhorfskönnunnar 

Framkvæmdar voru tvær viðhorfskannanir þar sem sendar voru út tvær ólíkar 

spurningalistakannanir á þá mögulega tvo markhópa sem að félaginu gætu komið en 

það eru annarsvegar framúrskarandi fyrirtæki og hinsvegar íþróttafólk sem stundar 

íþrótt sína sem atvinnu erlendis. Notast var við SurveyMonkey sem er 

þjónustufyritæki fyrir spurningalistakannanir en báðir hópar fengu 9 spurningar 

sendar og voru viðhorfskannanirnar opnar í þrjá sólarhringa. Markmið þessara 

viðhorfskannanna var að kanna forsendur fyrir stofnun á slíku félagi, fá innsýn í 

mikilvægi gegnsæis og til þess að greina markaðinn að einhverju leyti 

 

Viðhorfskönnunin fyrir íþróttafólkið var send á hvern og einn á Facebook í gegnum 

Messenger en ákveðið var að fara þá leið þar sem um er að ræða einstaklinga á þeim 

aldri að þeir nota Facebook mikið og einnig eru tengsl rannsakanda við íþróttafólk 

erlendis sterk. 

 

Í viðhorfkönnun til fyrirtækja var ákveðið að beina athyglinni að framúrskarandi 

fyrirtækjum samkvæmt lista Creditinfo, sem gefinn er út ár hvert. Þessi hópur 

fyrirtækja varð fyrir valinu vegna auðvelds aðgengis, en Creditinfo gat afhent lista 

yfir framúrskarandi fyrirtæki frá árinu 2016 ásamt netföngum tengiliða fyrir stóran 

hluta þessara fyrirtækja, en viðhorfskönnunin var senda út í formi tölvupósts. Eins var 

talið að þessi hópur væru líklegur til þess að taka þátt í viðhorfskönnun sem þessari en 

á þessum lista eru fyrirtæki sem eru virk samkvæmt skilgreiningu Creditinfo, en 

skilgreining Creditinfo yfir framúrskarandi fyrirtæki er eftirfarandi (Creditinfo, e.d). 

• Er í lánshæfisflokki 1-3. 

• Skila ársreikningi fyrir 1. september  uppgjörsárs. 

• Fyrirtækið er virkt samkvæmt skilgreiningu Creditinfo. 

• Framkvæmdastjóri er skráður í hlutafélagaskrá. 

• Rekstrarhagnaður (EBIT) jákvæður þrjú ár í röð. 

• Ársniðurstaða jákvæð þrjú ár í röð. 

• Eiginfjárhlutfall 20% eða meira þrjú rekstrarár í röð. 

• Eignir yfir 90 milljónir 2016, 80 milljónir 2015 og 2014  
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7.1 Aðgengi  

Aðgengi að fyrirtækjnum var auðvelt með með hjálp Creditinfo en viðhorfskönnunin 

var send út frá persónulegu netfangi undirritaðs og voru örlitlar upplýsingar um 

innihald rannsóknar gefnar upp í tölvupóstinum til þess að auka líkur á góðri svörun 

(sjá viðauka). Takmarkanir við þessa aðferð voru meðal annars að einhverjum aðilum 

barst pósturinn sem ruslpóstur (spam) en erfitt er að koma í veg fyrir slíkt. Alls var 

viðhorfskönnunin send á 377 fyrirtæki og svöruðu 184 könnuninni, eða tæplaaga 

49%. 

 
Aðgengi að íþróttafólkinu var einnig þægilegt með hjálp Morgunblaðsins en 

undirritaður fékk lista frá yfirmanni íþróttafrétta með öllu íþróttafólki búsettu erlendis 

sem skráð var hjá þeim. Viðhorfskönnunin var einnig send út til þessara einstaklinga 

með örlitlum upplýsingum um innihald rannsóknarinnar til þess að auka líkur á góðri 

svörun en valið var að nota Facebook til þess að nálgast íþróttafólkið. Facebook er 

sterkur miðill og gefur góða svörun fyrir þennan markhóp og einnig tímasparandi þar 

sem erfitt hefði verið að nálgast tölvupósta þessara einstaklinga. Góð svörun gefur 

einnig til kynna hér að um rétta aðferð hafi verið að ræða en hún fól hinsvegar í sér 

mikla handavinnu og þurfti að dreifa þeirri handvinnu milli daga þar sem  Facebook 

setur upp ákveðna varnarveggi (firewalls) þegar kemur að því að senda út sama efnið 

á marga aðila. Einungis voru tveir einstaklingar úr hópnum sem ekki var að finna á 

Facebook og eins féllu ekki allir íþróttamennirnir, sem gefnir voru upp, undir 

mögulegan markhóp sökum aldurs en þeir aðilar voru strikaður út áður en póstur var 

sendur. Alls var viðhorfskönnunin send á 119 íþróttamenn og svöruðu 59 könnuninni, 

eða tæp 50%.  

7.2 Takmarkanir 

Frammúrskarandi fyrirtæki árið 2016 samkvæmt lista Creditinfo voru samtals 624 en 

við vinnslu verkefnisins voru aðeins afhent 377 netföng fyrirtækjanna. Þáttakendur 

rannsóknarinar endurspegla því ekki allan hópinn. Ritgerðarvinnan tók rúmt ár í 

vinnslu vegna aðstæðna hjá undirrituðum og þess vegna er ekki um nýjustu 

upplýsingarnar að ræða en Creditinfo gaf út nýjan lista yfir framúrskarandi fyrirtæki 

fyrir árið 2017 eftir að lokið hafið verið við greiningu á niðurstöðum 
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viðhorfskönnunnar. Þó svo að í grunninn séu þetta sömu aðilar ber þó að taka það inn 

í myndina að einhverjar breytingar eru á frammúrskandi fyrirtækjum á milli ára.  
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8 Greining gagna og úrvinnsla viðhorfskönnunar fyrir 
framúrskarandi fyrirtæki 

Af þeim fyrirtækjum sem svöruðu könnuninni var meira en helmingur, eða um 

54,35% með 25 starfsmenn eða færri og ef fyrirtæki með 100 starfsmenn eða færri eru 

skoðuð eru það 71,74% (sjá mynd 4) og koma flest fyrirtækin úr verslun og þjónustu 

eða 33,15% (sjá mynd 5) 

!
Mynd  4. Niðurstöður úr spurningu eitt (Q1) í viðhorfskönnun fyrirtækja. 

 

!
Mynd  5. Niðurstöður úr spurningu tvö (Q2) í viðhorfskönnun fyrirtækja. 
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172 af þessum 184 fyrirtækjum styrkja góðgerðarfélög með einum eða öðrum hætti en  

einungis 9 fyrirtæki styrkja í formi mánaðargreiðslna (sjá mynd 6). 

!

!
Mynd  6. Niðurstöður úr spurningu þrjú (Q3) í viðhorfskönnun fyrirtækja. 

 

Þegar kemur að því að nýta íþróttafólk í markaðsaðgerðir skiptast fyrirtækin í raun í 

tvo hópa, en yfir helmingur (51,69%) þeirra hefur annaðhvort góða reynslu af því að 

nýta íþróttafólk í markaðsaðgerðum eða hefði áhuga á að kanna þann möguleika. Um 

41% aðspurða hafa hinsvegar ekki áhuga á að nýta íþróttafólk í markaðsaðgeðir og 

einungis 2,25% telja að það hafi ekki gefið góða raun að nýta íþróttafólk í 

markaðsaðgerðir. (sjá mynd 7) 

!
Mynd  7. Niðurstöður úr spurningu fjögur (Q4) í viðhorfskönnun fyrirtækja. 
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Þegar skoðað er hvort að fyrirtækin telji að þeirra fyrirtæki vilji styrkja fleiri málefni 

en þau gera í dag eru 24,45% mjög eða frekar sammála þeirri fullyrðingu á meðan 

27,78% eru frekar eða mjög ósammála en stærsti hópurinn 47,78% svara þessari 

spurningu með svar möguleikanum hvorki né (sjá mynd 8).  

!
Mynd  8. Niðurstöður úr spurningu fimm (Q5) í viðhorfskönnun fyrirtækja. 

!
Svipaða sögu er að segja þegar spurt er hvort fyrirtæki hafi áhuga á að koma að 

góðgerðarfélagi sem tengt væri við íþróttafólk til þess að sameina krafta beggja aðila 

og gera félagið áberandi en 31,25% svara þeirri fullyrðingu með mjög sammála eða 

frekar sammála, 42,61% með hvorki né og 26,13% með frekar eða mjög ósammála 

(sjá mynd 9). 

!
Mynd  9. Niðurstöður úr spurningu sex (Q6) í viðhorfskönnun fyrirtækja. 
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Þegar kemur að gegnsæi þá virðast tæplega helmingur fyrirtækjanna telja sig 

meðvituð um hversu hátt hlutfall skili sér raunverulega í þau málefni sem   

góðgerðarfélögin sem þau styrkja standa fyrir en 49,71% svara fullyrðinguni með 

mjög eða frekar sammála, 32,57% svara hvorki né, 11,43% frekar sammála og 6,29 

mjög ósammála (sjá mynd 10). 

!
Mynd  10. Niðurstöður úr spurningu sjö (Q7) í viðhorfskönnun fyrirtækja. 

!
Niðurstöður eru öllu skýrari þegar kemur að því hvort að fyrirtækin vilji sjá 

góðgerðarfélögin gera betur í þeim málum og sýna meira gegnsæi en 68,21% svara 

fullyrðingunni mjög eða frekar sammála, 30,65% hvorki né, 1,16% svara frekar 

ósammála en ekkert fyrirtæki notar valmöguleikann mjög ósammála (sjá mynd 11). 

 
Mynd  11. Niðurstöður úr spurningu átta (Q8) í viðhorfskönnun fyrirtækja. 
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Í síðustu spurningunni (sjá mynd 12) er reynt að fá skýrari svör við því hvort  

fyrirtæki hefðu áhuga á þessu tiltekna félagi og eru niðurstöður svipaðar og við 

spurningu 6 þar sem að kannað var hvort að fyrirtækin myndi skoða það almennt að 

taka þátt í góðgerðafélagi tengt íþróttafólki, en þær spurnigar eru keimlíkar. Sú síðari 

miðar þó sérstaklega á þetta tilekna félag. Markmiðið með þessum annars líku 

spurningum var að kanna hvort að spurningar 7 og 8 sem snérust um aukið gegnsæi 

myndu hafa áhrif á síðustu spurninguna.  
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Mynd  12. Niðurstöður úr spurningu níu (Q9) í viðhorfskönnun fyrirtækja. 
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8.1 Greining gagna og úrvinnsla viðhorfskönnunar fyrir íþróttafólk  

Langstærsti hluti þess íþróttafólks sem að svaraði viðhorfskönnunni spilar knattspyrnu 

erlendis eða 39 einstaklingar af þeim 59 sem svöruðu, 16 leika handknattleik, 3 

körfuknattleik og einn aðra íþrótt (sjá mynd 13).  

!
Mynd  13. Niðurstöður úr spurningu eitt (Q1) í viðhorfskönnun íþróttafólks. 

 

Yfir helmingur íþróttafólksins er ekki að styrkja neitt málefni eða 50,85% á meðan 

23,7% styrkja í formi einstakra greiðslna, 18,64% í formi mánaðargreiðslna og 6,78% 

fara aðrar leiðir í að styrkja góðgerðarfélög (sjá mynd 14) 

!

!
Mynd  14. Niðurstöður úr spurningu tvö (Q2) í viðhorfskönnun íþróttafólks. 
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Þegar kemur að meðvitund íþróttafólksins er varðar þekkingu á því hversu há hlutföll 

af tekjum góðgerðarfélaga fara í raunverulega í þau málefni sem að þau standa í 

forsvari fyrir þá virðast um 22,41% vera meðvituð um það hlutfall og svara mjög eða 

frekar sammála, 50% nýta sér valmöguleikann hvorki né en 27,59% telja sig ekki vera 

meðvituð um hlutfallið og svara annaðhvort frekar eða mjög ósammála (sjá mynd 15).  

!
Mynd  15. Niðurstöður úr spurningu þrjú (Q3) í viðhorfskönnun íþróttafólks. 

 

Svipaðar niðurstöður birtast þegar skoðað er hvort að íþróttafólkið sé sátt með þetta 

raunverulega hlutfall, en tæplega helmingur, 48,28%, svara hvorki né, á meðan þeir 

sem svara mjög eða frekar sammála eru 34,48 og frekar eða mjög ósammála eru 

17,24% (sjá mynd 16).  

 
Mynd  16. Niðurstöður úr spurningu fjögur (Q4) í viðhorfskönnun íþróttafólks. 
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Fullyrðingunni “Mér sýnist árangur þeirra góðgerðamála sem ég styrki vera nægilega 

áþreifanlegur” svara 10,34% mjög sammála, 24,14% frekar sammála, 53,45% hvorki 

né, 8,62 eru frekar ósammála og 3,45% eru mjög ósammála (sjá mynd 17). 

 

!
Mynd  17. Niðurstöður úr spurningu fimm (Q5) í viðhorfskönnun íþróttafólks. 

 

Um 74,14% íþróttafólksins er að styrkja færri málefni en þau langar til en 29,31% 

svara fullyrðingunni “Ég er að styrkja færri málefni en mig langar” mjög sammála 

og 44,83% frekar sammála, 15,52% hvorki né, 8,62% frekar ósammála og 1,72% 

mjög ósammála (sjá mynd 18).  

!
Mynd  18. Niðurstöður úr spurningu sex (Q6) í viðhorfskönnun íþróttafólks. 
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En 82,76% af íþróttafólkinu myndi taka það til skoðunar að vera hluti af 

góðgerðarfélaginu sem þeim var kynnt gróflega í tölvupóstinum og svöruðu 

annaðhvort með mjög eða frekar sammála, 13,79% svöruðu hvorki né, 3,45% svöruðu 

frekar ósammála en engin nýtti sér valmöguleiknn mjög ósammála (sjá mynd 19). 

!
Mynd  19. Niðurstöður úr spurningu sjö (Q7) í viðhorfskönnun íþróttafólks. 

!
Þegar spurt var út í mögulega aðkomu að slíku góðgerðarfélagi svöruðu flestir, eða 

52,63%, að þau væru til í að koma að félaginu með bæði fjárveitingu og styrkingu 

ímyndar félags, 33,33% einungis með styrkingu ímyndar félags, 7,02% með einungis 

fjárveitingu og 3,51% á annan hátt. (sjá mynd 20). 

!
Mynd  20. Niðurstöður úr spurningu átta (Q8) í viðhorfskönnun íþróttafólks. 
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Aukið tengslanet virðist skipta íþróttafólkið málin en fullyrðingunni „myndi aukið 

tengslanet inn í íslenskt viðskiptalíf auka líkur þínar á þáttöku í slíku félagi?” svara 

73,21% íþróttafólksins játandi, 17,86% hvorki né og 8,93% neitandi (sjá mynd 21) 

 

!
Mynd  21. Niðurstöður úr spurningu níu (Q9) í viðhorfskönnun íþróttafólks. 
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9 Niðurstöður - Markaðsgreining 

Þegar meta á þær upplýsingar sem fyrir liggja út frá markaðsgreiningu er mikilvægt 

að skoða söguna en hún gefur góða mynd af væntingum til góðgerðarmála. Hér verður 

farið ofan í markaðshlutun, markaðsmiðun, aðgreiningu, framtíðarsýn og staðfærslu 

en í leiðinni verður reynt að svara spurningum verkefnisins. 

9.1 Markaðshlutun  

Markaðshlutunin (segmentation) var að einhverju leyti gefin í upphafi verkefnis en  

valið var að herja á íslenska atvinnumenn íþróttum erlendis og framúrskarandi 

fyrirtæki til þess að byrja með. Íþróttafólkið myndi flokkast undir lýðfræðilega 

markaðshlutun vegna eðlis starfs þeirra, en um er að ræða einstaklinga sem eru í 

flestum tilvikum tekjuháir og með töluverðan tíma aflögu til þess að sinna slíkum 

verkefnum. Þó svo að búseta þeirra erlendis skipti hópnum einni niður eftir 

landfræðilegum hætti þá er sú breyta meira afleiðing þess að á Íslandi stunda fáir 

Íslendingar íþrótt sína sem sína einu atvinnu. Þessi hópur varð fyrir valinu fyrir 

verkefnið sjáft vegna reynslu rannsakanda á viðhorfum hluta þessara einstaklinga til 

góðgerðamála.  

 

Sömu sögu er að segja af þeim fyrirtækjum sem að valin voru, en þau fyrirtæki sem 

hlotið hafa stimpilinn framúrskarandi fyrirtæki af Creditinfo eru stöðug fjárhagslega 

séð og standa sig vel í upplýsingaflæði er varðar rekstur. Eins var aðgengi að þessum 

fyrirtækjum þægilegt sem var mikilvægt til þess að fá sem skýrasta mynd af 

mögulegri þátttöku. Það má því segja að báðir markhóparar falli undir lýðfræðilega 

markaðshlutun.  

 

Viðhorfskönnunin gefur til kynna að þetta mat um val á markhópum hafi verið 

heppilegt en þegar kemur að íþróttafólkinu þá kemur fram að 74,14% íþróttafólksins 

vilja styrkja fleiri góðgerðarmál, en við fullyrðingunni Ég er að styrkja færri málefni 

en mig langar til voru 29,31% mjög sámmála og 44,83% frekar sammála. Eins er yfir 

helmingur af íþróttafólkinu sem að er ekki að styrkja neitt málefni og því má áætla að 

herjað hafi verið á góðan markhóp.  
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Með þessari samsetningu markhópa myndast einnig tækifæri þegar kemur því að 

byggja upp sterka ímynd, skapa jákvætt viðhorf og til þess að gera félagið áberandi í 

fjölmiðlum. Slíkt eykur líkur á að upphafið verði vel heppnað þar sem aðgengi 

íþróttfólksins að fjölmiðlum er þægilegt og hafa flestir íþróttamenn einnig reynslu á 

því sviði, eins og áður hefur komið fram (Einar Svansson, munnleg heimild, viðtal, 1. 

júní 2017). 

9.2 Markaðsmiðun 

Markaðsmiðun (targeting) fól í sér að meta þessa hópa og skoða með hvaða hætti 

heppilegt væri herja á þá. Athugað var hvort að hægt væri að skipta markhópunum 

frekar niður og kanna hvort einhver íþróttagrein hentar betur en önnur og eins hvort  

einhver ákveðin stærð fyrirtækis eða atvinnugrein sé heppilegust til að herja á.  

 

Þegar íþróttafólkið er skoðað nánar út frá þeim sem eru tilbúnir að skoða aðkomu að 

félaginu er ekki afgerandi munur á milli íþróttagreina og vegna góðs aðgengis og 

vegna þess hversu fámenur hópur þetta er virðist ekki þörf á að þrengja þann hóp 

frekar. En niðurstöður skífurits hér að neðan sýnir þá sem notuðu svarmöguleikana 

frekar sammála eða mjög sammála við spurningunni Ég myndi taka það til skoðunar 

að vera hluti af góðgerðarfélagi svipað til þess sem talað var um í tölvupóstinum sem 

fylgdi spurningalistakönnuninnni með einhverjum hætti 

!
Mynd  22. Nýjar niðurstöður úr spurningu eitt (Q1) í viðhorfskönnun íþróttafólks (mynd 13) miðað við 
þá sem notuðu svarmöguleikana frekar sammála eða mjög sammála við spurningu 7 (mynd 19). 
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Þegar fyrirtækin eru skoðuð út frá þeim sem hafa mögulegan áhuga á að vera hluti af 

félaginu og nota svarmöguleikana mjög eða frekar sammála við spurningunni Ég tel 

að okkar fyrirtæki myndi skoða það alvarlega að gerast hluti af góðgerðarfélagi 

svipað til þess sem talað var um í tölvupóstinum sem fylgdi spurningalistakönnuninni, 

þá virðist stærð fyrirtækja ekki skipta höfuð máli en þó er örlítil fjölgun í flokknum 

51-25 samanber öllum hópnum í mynd 4 í viðhorfskönnun og svarar það því fyrstu 

undirspurningu verkefnisins Hvaða stærð fyrirtækja er vænlegust fyrir félag sem 

þetta?  

!
Mynd  23. Nýjar niðurstöður úrspurningu eitt (Q1) í viðhorfskönnun fyrirtækja (mynd 4) miðað við þá 

sem notuðu svarmöguleikana frekar sammála eða mjög sammála við spurningu 9 (mynd 12). 
 

Þegar sami hópur er skoðaður þá virðast atvinnugreinar vega þyngra en fjöldi 

starfsmanna en það fækkar hlutfallslega mest í flokkum eins og ferðaþjónustu, 

landbúnaði og sjávarútvegi á meðan verslun og þjónusta sem og orka og iðnaður 

halda sínu. 

!
Mynd  24. Nýjar niðurstöður úr spurningu tvö (Q2) í viðhorfskönnun fyrirtækja (mynd 5) miðað við þá 

sem notuðu svarmöguleikana frekar sammála eða mjög sammála við spurningu 9 (mynd 12). 
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Þegar skoðaður er nánar hópur fyrirtækja sem ekki hafa áhuga á mögulegu félagi og 

nota svarmöguleika mjög sammála eða frekar ósammála við fullyrðingunni Ég tel að 

okkar fyrirtæki myndi skoða það alvarlega að gerast hluti af góðgerðarfélagi svipað 

til þess sem talað var um í tölvupóstinum sem fylgdi spurningalistakönnuninni, þá 

evekur athygl að að 66,67% þeirra fyrirtækja hafa ekki áhuga á að nýta íþróttafólk í 

markaðsaðgerðum og svarar spurningu 4 Hefur ykkar fyrirtæki nýtt íþróttamenn í 

markaðaðgerðum? með svarmöguleikanum Nei og fyrirtækið hefur ekki áhuga á 

slíku. Það má því ætla að þessi 40 fyrirtæki af 184 sem að ekki hafa áhuga á félagi séu 

fæst  að leita eftir tengingu við íþróttafólk og   einhver hreinlega sjái ekki hag í því að 

tengja íþróttafólk við þeirra fyrirtæki eða vörumerki.  

 

!
Mynd  25. Nýjar niðurstöður úr spurningu fjögur (Q4) í viðhorfskönnun fyrirtækja (mynd 7) miðað við 
þá sem notuðu svarmöguleikana frekar ósammála eða mjög ósammála við spurningu 9 (mynd 12) : 

Athugið að kerfisvilla hjá SurveyMonkey gerir það að verkum ekki dugar að setja skífurit með þar sem 
prósentur vantar inn á skífurit 
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Þessar upplýsingar gefa aðeins betri innsýn inn í mögulegan markhóp og mætti því 

þrengja markhóp fyrir fyrirtækin niður í verslun og þjónustu til að byrja með og þar 

sem að aðgengið er gott að framúrskarandi fyrirtækjum væri hægt að byrja á því að 

nálgast þann markhóp. 

 

Þegar kemur að því að velja aðferð til þess að nálgast þessa hópa þá er í það minnsta 

hægt að útiloka í byrjun að herja á allan markaðinn þar sem að styrkleikar þessa félags 

liggja í að sameina tvo markhópa, fyrirtæki og íþróttafólk. Einnig á sú leið að bjóða 

upp á mismunandi vöru fyrir mismunandi markhópa ekki við í þessu tiltekna félagi. 

En þó svo að félagið líti ekki eins út fyrir báða aðildaraðila þá eru virðiskapandi 

þættirnir þeir sömu, en það eru sterk tengsl og uppbygging félagsins. Hvort að hillu-

markaðsetning, þar sem einblínt er á að ná stórum hluta af einhverjum ákveðnum 

hluta markaðssins eða örmarkaðsetning, þar sem að þjónað er þröngum markhópi, 

yrði fyrir valinu er svo metið út frá því hversu þröngt á að líta á markhópana. Með því 

að þrengja öll fyrirtæki á Íslandi niður í framúrskarandi fyrirtæki í þjónustu og verslun 

er hægt að nýta sér hillu-markaðsetningu og ef einblínt er á íþróttafólk erlendis er 

hægt að leggja áhersluna á örmarkaðsetningu en það væri þá í formi 

einstaklingsmiðaðrar markaðsetningar. Mögulegt er síðan að færa sig yfir í stærri 

markhópa eða allan markaðinn á seinni stigum og nýta tæknina til þess að hægt sé að 

halda sterkum samskiptum á milli þessrra hópa. 

9.3 Aðgreining  

Sterk aðgreining er mikilvæg þegar kemur að félögum sem þessum þar sem  

gríðarlegur fjöldi er af alls kyns góðgerðarfélögum sem hægt er að styrkja með einum 

eða öðrum hætti. Styrkleikar þessa félags gætu verið, eins og áður hefur komið fram, 

mikið gegnsæi og tengingin við íþróttafólkið. Eins liggur mikið virði fyrir báða aðila í 

uppbyggingu tengslanest þar sem að fyrirtækin geta nýtt íþróttafólkið í sínum 

fyrirtækjarekstri og á sama tíma styrkir íþróttafólkið tengsl sín inn í íslenskt 

atvinnulíf.  

 

Gegnsæi er aðgreining sem auðvelt er að yfirfæra á mörg félög og því er mikilvægt að 

fyrirtækið standi sig vel þegar kemur að því að sýna fram á hversu hátt hlutfall fer í 

málefnin sem þau standa fyrir en það virðist vera mikilvægt fyrir báða markhópa að 

sem mest skili sér til málefnanna sjálfra. Þetta er sterk aðgreining á íslenskum 
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markaði þar sem að fá góðgerðarfélög virðast veita nægilega góðar upplýsingar um 

starfsemi sína. Þar sem að afritun á gegnsæi er vel möguleg og gæti félagið litið á það 

sem eitt af sínum markmiðum (mission) og skapa þannig betra umhverfi. Með því að 

auka gegnsæi og skapa þannig umhverfi að fólk geri kröfu á að fá að sjá hvernig 

peningunum er ráðstaða, gæti það orðið að samkeppnisforskoti, ef  félagið getur til að 

mynda staðið við að öll innkoma skili sér óskipt inn í málefnin.  

 

Önnur undirspurning verkefnisins er beintengd við gegnsæi en þar er spurt Eru 

fyritæki almennt meðvituð um gegnsæi þeirra góðgerðarmála sem þau styrkja? 

Það sem vekur athygli er að rúmlega helmingur fyrirtækja eða 50,29% virðast ekki 

fyllilega gera sér grein fyrir hversu hátt hlufall af þeirra styrkjum skilar sér beint í 

málefnum ef að við gefum okkur það að þeir sem að nota svarmöguleikana hvorki né, 

frekar ósammála eða mjög ósammála við fullyrðingunni Ég tel að okkar fyrirtæki sé 

meðvitað um hversu hátt hlutfall er raunverulega að fara í þau málefni sem 

góðgerðarfélögin standa í forsvari fyrir falli undir þann hóp. En ætla má að þeir sem 

að svara hvorki né séu ekki með það á alveg hreinu.  

Þegar skoðuð eru þau fyrirtæki sem notuðu valmöguleikana mjög eða frekar sammála 

við sömu spurningu (sjá mynd 26) kemur í ljós að 11 af þeim 15 fyrirtækjum sem er 

með fleiri en 251 starfsmenn virðast vera meðvituð um þetta hlutfall á meðan einungis 

tæpur helmingur (46 af 100) minnstu fyrirtækjanna gera sér grein fyrir því og má því 

segja að stærstu fyrirtækin virðast vera best meðvituð um stöðuna. 

!
Mynd  26. Nýjar niðurstöður úr spurningu eitt (Q1) í viðhorfskönnun fyrirtækja (mynd 4) miðað við þá 

sem notuðu svarmöguleikana frekar sammála eða mjög sammála við spurningu 7 (mynd 10). 
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Eru fyrirtæki almennt ánægð með það hlutfall sem skilar sér beint í málefnin sem þau 

styrkja? Þetta er næsta undirspurning en svo virðist ekki vera, en eins og áður hefur 

komið fram þá vilja 68,21% þeirra fyrirtækja sem taka þátt í könnuninni betur gert í 

góðgerðarmálum, 30,6% nota valmöguleikann hvorki né og einungis tvö fyriræki nota 

möguleikann frekar ósammála.  

Annað sem er athyglisvert að skoða er að þau fyrirtæki sem að hafa minnstu 

meðvitund um hlutföllin sem skila sér í málefnin, nota valmöguleikana mjög eða 

frekar ósammála við fullyrðingunni Ég tel að okkar fyrirtæki sé meðvitað um hversu 

hátt hlutfall er raunverulega að fara í þau málefni sem góðgerðarfélögin standa í 

forsvari fyrir, vilja sjá þau góðgerðarfélög sem þau styrkja gera betur, en 80,64% 

þessara fyrirtækja eru mjög eða frekar sammála fullyrðingunni að þau vilja sjá 

góðgerðarfélögin gera betur í þeim málum og sýna meira gegnsæi.  

 

!
Mynd  27. Nýjar niðurstöður úr spurningu átta (Q8) í viðhorfskönnun fyrirtækja (mynd 11) miðað við 
þá sem notuðu svarmöguleikana frekar ósammála eða mjög ósammála við spurningu 7 (mynd 10). 

 

Framtíðarsýn (vision) félagsins tæki mið af hugmyndafræði þjónandi forystu en með 

því að nýta þá hugmyndafræði er verið að byggja upp sterk gildi sem að geta leitt 

félagið áfram og skapað sterka menningu sem margir vilja taka þátt í en 

framtíðarsýnin er einnig mikilvæg til að styrkjendur haldist inni í félaginu.  
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Það má leiða líkur að því að þjónandi forysta að gæti hentað slíku félagi vel og jafnvel 

orðið þá eitt af samkeppnisforskotum félagsins. (Sigrún Gunnarsdóttir, munnleg 

heimild, viðtal, 29. mars 2018). 

Samsetning hópsins gefur einnig vísbendingu um að slík tenging gæti verið góður 

kostur þar sem bæði íþróttafólkið og fyrirtækin hafa reynslu af að skapa liðsheild og 

innan þessara hópa er oft að finna sterka leiðtoga. Einlægur áhugi á hug og hag 

annarra kemur til með að sameina félag sem þetta og því er tilvalið að félagið styrki 

málefni sem eru efst á baugi í þjóðfélagsumræðunni og þar sem hjálpin er brýnust í 

okkar nær umhverfi. Ef stofnað yrði félag af þessum toga væri það félag sem að hefði 

mikla framsýn og sjálfsþekkingu þar sem að félagið þekkir vel þær ógnir sem steðja 

að góðgerðarfélögum og er meðvitað um styrkleika sína og veikleika.  

 

Þegar horft er enn lengra og næstu mögulegu skref skoðuð þá liggja gríðarleg tækifæri 

í þeim tækniframförum sem orðið hafa á síðustu árum. Þegar kemur að því að stækka 

markhópinn og fara inn á hinn almenna markað og herja á almenning er mikilvægt að 

tengslin og nándin týnist ekki í fjöldanum. Ef fara ætti inn á þann markað væri til 

staðar frábær tækni og hægt væri að búa til kerfi þar sem að samskiptin færu fram í 

gegnum snjallforrit sem myndi gera almenning auðvelt með að styrkja, lesa sig til um 

og jafnvel hafa áhrif á hvaða málefni verða fyrir valinu hverju sinni. Þetta yrði að vera 

sett upp á þægilegan og auðveldan hátt og gæti þá orðið eitt af samkeppnisforskotum 

og aðgreining félagsins.  

9.4 Umræður og ályktanir  

Þegar búið er að finna markhópinn, greina hann og velja samkeppnisforskot sem 

unnið er út frá kemur að síðasta hluta markaðsgreiningarinnar sem er staðfærsla og 

miðlun hennar. Staðfærslan er í raun sú útfærsla sem valin er út frá sóknartækifærum 

og samkeppnisforskoti en þetta félag ætlar að skera sig frá fjöldanum með ákveðinni 

aðgreiningu (differentation). 

Í staðfærslunni eru teknir saman hugsanlegir lykilþættir árangur og er því staðfærslan 

að vissu leyti svar við undirspurningunni Hverjar eru hugsanlegar lykilþættir 

árangurs við stofnum slíks félags? 
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Til þess að gefa mögulegri staðfærslu þessa félags meiri vægi og til þessa að setja 

fram skarpari mynd var búið til nafn á félagið. Nafnið er mikilvægur hluti af 

staðfærslunni ef það veitir einhverjar nánari upplýsingar um vöruna eða vörumerkið. 

Nafnið Fyrir Ísland var valið vegna þess að það lýsir starfseminni vel en styrkirnir 

fara í okkar nær umhverfi og eins hafa landslið Íslands í boltaíþróttum haldið þessum 

gildum hátt á lofti. 

 

Staðfærsla þessa mögulega félags gæti þá litið svona út :  

Fyrir Ísland er fyrir alla þá sem hafa einlægan áhuga á farsæld annara og vilja láta 

gott af sér leiða þar sem þörfin er mest hverju sinni. Fyrir Ísland er góðgerðarfélag 

sem sér um söfnun og útdeilingu styrkja inn í okkar nánasta umhverfi og er félagið 

leitt áfram af íþróttafólki og framúrskarandi fyrirtækjum með gegnsæi, sameiningu 

krafta og þjónandi forystu að leiðarljósi til þess að byggja upp betra samfélag. 

 

Í staðfærslunni er talað um að félagið sé í fyrir alla og er það gert til þess að engum 

dyrum sé lokað er kemur að því að tengja almenning við verkefnið og til þess að 

binda það ekki einugis við markhópana tvo sem verkefnið fjallar um. Þó kemur það 

fram að félagið sé leitt áfram af þessum tveimur hópum. Sterk tenging næst með 

þessari staðfærslu inn í þjónandi forystu með einlægum áhuga á farsæld annara og er 

aðgreining félagsins dregin fram í staðfærslunni.  

 

Markmið félagsins ættu að vera að ná ákveðinni yfirburðar frammistöðu í fleiri en 

einum þætti innan góðgerðarfélaga en félagið myndi þurfa að bjóða upp á meira en 

önnur góðgerðafélög hvort sem litið er til meira gegnsæis, sterkari tengsla, 

uppbyggingu tengslanets eða að styrkja nærtæk málefni.  

 

Að þessu sögðu er kjörið að skoða síðustu undirspurningu verkefnisins en hún er svo 

hljóðandi Eru sóknartækifæri í að nýta íþróttafólk í uppbygginu á góðgerðarfélagi? 

Miðað við þær upplýsingar, sem settar hafa verið fram ásamt því að hafa fengið mat 

Einars Svanssonar á hugmyndinni þá er hægt að segja að það liggi ákveðin 

sóknartækifæri í að nýta íþróttafólk í uppbyggingu á góðgerðarfélagi. Þegar 

viðhorfskönnun er skoðuð kemur í ljós að yfir helmingur fyrirtækjanna eða 51,69% 

hafa góða reynslu af því að nýta íþrótafólk í markaðsaðgerðir eða hefði áhuga á að 
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kanna þann möguleika. Mjög stór hópur íþróttafólksins sér einnig tækifæri í því að 

byggja upp tengslanet inn í íslenskt viðskiptalíf með þátttöku í félaginu. Þetta 

samband milli íþróttafólksins og fyrirtækjana gæti því orðið til hagsbóta fyrir báða 

aðila. 

9.5 Rannsóknarspurningunni svarað  

Stutta svarið við rannsóknarspurningunni Er grundvöllur fyrir góðgerðarfélag sem 

samanstendur af  fyrirtækjum og íþróttafólki sem sér um söfnun og útdeilingu styrkja 

til einstaklinga? er hreinlega já en þar ber fyrst að nefna áhugann á væntanlegu félagi 

hjá báðum markhópum í viðhorfskönnunni. Það er í það minnsta grundvöllur til að 

skoða mögulega uppsetningu nánar eða nýta hluta af niðurstöðum rannsóknarinnar í 

öðrum góðgerðarfélögum. Það gefur góð fyrirheit að 44 fyrirtæki af þeim 172 séu 

tilbúin að skoða möguleikann á því að gerast hluti af slíku félagi þrátt fyrir litla 

kynningu og að 48 íþróttamenn af þeim 59 sem að tóku þátt við viðhorfskönnuninni 

séu einnig tilbúnir að taka það til skoðunar að vera hluti af félaginu. Eins er stór hópur 

fyrirtækjanna eða 88 fyrirtæki sem  útiloka ekki aðkomu og nýta sér svarmöguleikann 

hvorki né við spurningunni Ég tel að okkar fyrirtæki myndi skoða það alvarlega að 

gerast hluti af góðgerðarfélagi svipað til þess sem talað er um í tölvupóstinum sem 

fylgdi spurningalistakönnuninni, en hægt er að líta á þetta sem hugsanlega 

þátttakendur síðar.  

 

Í það minnsta má segja að markaðurinn er kemur að styrkjendum góðgerðarmála sé 

ekki mettaður því 24,45% aðspurðra fyrirtækja telja að þeirra fyrirtæki vilji styrkja 

fleiri málefni en þau gera í dag og 74,14% íþróttafólksins styrkir færri málefni en þau 

vildu.  

 

Hver stórt félagið yrði og hvernig það myndi vaxa og dafna er erfitt að segja til um, en 

með sterkum gildum, meðvitund um stöðu á markaði, góðu skipulagi, réttri 

markaðsetningu og kröftugu upphafi er í það minnsta grundvöllur til þess að taka 

næstu skref í stofnun á slíku félagi. 
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10 Ábendingar til stjórnenda 

Þegar mögulegt framhald er skoðað er vert að hafa í huga þær áherslubreytingar sem 

virðast ætla að einkenna góðgerðarmál næstu árin en Abhay Tewarari setti fram 5 

áhersluþætti sem gætu orðið mikilvægir á næstu misserum. Í fyrsta lagi þurfa félög að 

byggja upp sterkt samband við sína styrkjendur og sýna þeim í hvað þeirra peningum 

er varið. Í öðru lagi þurfi félög að nýta sér sóknartækifærin sem felast í tækninni til 

þess að mæta kröfum og væntingum styrkjenda. Í þriðja lagi þurfa góðgerðarfélög að 

verða meira ósvikinn til að standa af sér falskar fréttir eða slæman orðróm. Í fjórða 

lagi ættu góðgerðarfélög að leggja áherslu á að ná til yngri kynslóða á nýjum 

vettvangi þar sem þau ná eyrum unga fólksins. Það rímar einnig við fimmta og síðasta 

þáttinn en þar kemur fram að samfélagsmiðlar séu ekki lengur það afl sem það var í 

tenglum við auðvelt aðgengi að almenning þar sem að þessir miðlar eru stílaðir inná 

algariðma sem góðgerðarfélög geta ekki treyst á að nýtist þeim við að gera 

vörumerkið áberandi (Sumbon, 2017). 

 

Ef félag eins og hér hefur verið lýst á að verða til er mikilvægt að það geti staðið við  

lykilþætti árangurs sem eru að sýna gegnsæi, byggja upp sterk tengsl milli 

aðildaraðila, leiða fyrirtækið áfram með þjónandi forystu og vera meðvitað um bæði 

ógnir og tækifæri sem góðgerðarfélög standa fyrir. 

10.1 Frekari rannsóknir  

Næstu skref gætu verið að skoða samkeppnisaðila á markaði vel og fara jafnvel í 

samkeppnisgreingu en þá er mikilvægt að skoða hvort að aðgreiningin félagsins 

standist og gæta þess að horfa ekki of þröngt á samkeppnina.  

Einnig gæti verið spennandi að skoða hvort að  hægt væri að sameina krafta einhverra 

þeirra góðgerðarfélaga sem fyrir eru á markaðnum og þar með nýta þá 

markaðsgreininguna sem innleiðingu í félag sem er á markaði með svipuð gildi. Sem 

dæmi um slíkt félag er félagið Samferða en þeirri starfsemi svipar til margra þátta 

þessa mögulega félags sem til umræðu var í ritgerðinni. Samferða gefur sig út fyrir að 

öll framlög fari óskipt til málefnanna og er slagorð félagsins Framlag þitt skilar sér 

alla leið..... Alla leið en Facebook síða var stofnuð fyrir samtökin í ágúst árið 2016 

(Samferða góðgerðarsamtök, e.d.). 
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Fyrst og fremst þarf að velta upp mögulegri útfærslu sem að stenst tímans tönn og 

hittir í mark hjá mögulegum aðildaraðilum sem og þeirri kynslóð sem herja skal á ef 

hugmyndin fer að teygja sig út fyrir markhópana tvo. Á sama tíma væri hægt að 

athuga raunverulegan áhuga þessara markhópa miðað við þær nýju upplýsingar sem 

að verkefnið hefur leitt í ljós og væri jafnvel hægt að fá einstaklinga innan 

markhópsins með í hönnun á því kerfi sem unnið er með hvort sem það væri í formi 

heimasíðu eða snjallforrits. 

 

Skipulag félagsins þarf að vera skýrt og aðgengilegt og stjórnun viðskiptatengla 

(Customer relationship managment) með því móti að sterkt samband sé á milli 

íþróttafólksins og fyrirtækjanna. Skoða þarf allar mögulegar útfærslur á slíku kerfi en 

það gæti verið sá vettvangur þar sem að íþróttafólkið sem stæði í forsvari fyrir félagið 

gæti haft samskipti við fyrirtækin. Mögulega væri hægt að nýta kerfið við 

ákvörðunartöku um hvaða góðgerðarmál yrðu fyrir valinu þegar almenningur er 

kominn inn í félagið, en í kerfinu væri til að mynda hægt að senda inn málefni og 

kosning um hvað yrði styrkt færi fram viku- eða mánaðarlega. 

 

Hvar endanlegar ákvarðanir innan slíks félag eru teknar er vandmeðfarið en mikilvægt 

er samkvæmt Einari að stofnað sé til faglegrar styrkjastjórnar þar sem að ákvarðanir 

eru teknar óháðar einstaklingunum innan félagsins 

 

Næstu skref gætu svo verið að hanna markaðsáætlun fyrir félagið og þar er mikilvægt 

að skoða hvort að félagið geti ekki örugglega staðið við staðfærsluna sína og eins 

hvort möguleiki sé á því að allar tekjur renni óskert til þeirra málefna sem þau standa í 

forsvari fyrir hverju sinni. 

10.2 Möguleg aðgerðaráætlun  

• Meta hvort hægt sé að standa við staðfærslu og nýta lykilþætti árangurs. 

• Fara í samkeppnisgreiningu : Athuga hvort aðgreining haldi. 

• Kanna raunverlulegan áhuga með viðtölum við markhópa. 

• Skoða mögulegt útlit félags : Skoða uppsetningu, ákvörðunartöku og fleira. 

• Gera heildræna markaðsáætlun. 
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11 Lokaorð 

Hvort sem félag þetta verður sett á laggirnar eða hugmyndirnar nýttar í öðrum 

félögum vona ég að þær upplýsingar sem fram koma í þessu verkefni verði til þess að 

vekja einhverja til umhugsunar og geti á einhvern hátt nýst öðrum góðgerðarfélögum 

að gera enn betur í sinni starfsemi. Eitt er víst að markaðurinn er ekki mettaður og er 

fjöldinn allur af íþróttafólki að leitast eftir því að láta gott af sér leiða með einum eða 

öðrum hætti. Það má vera að hugmyndin sem verkefnið fjallar um sé lausn á 

vandamáli sem  íþróttafólk stendur frammi fyrir, en einhverjar eru ástæðurnar fyrir 

því að yfir helmingur aðspurðra er ekki að styrkja neitt málefni og 74% væru til í að 

styrkja fleiri málefni en þeir gera í dag. Kafa gæti þurft dýpra ofan í vandann en ég tel 

að vel sé hægt að nálgast þennan markhóp, bæði sem styrkjendur sem og í 

sjálfboðastarf. Fyrir mitt leyti ríma þessar upplýsingar vel við þær væntingar sem ég 

geri til góðgerðarfélaga og staðfestir í raun þann grun minn að fleira íþróttafólk 

erlendis sé sama sinnis.  

 

Erfitt er að staðsetja góðgerðarfélög á markaði eins og önnur fyrirtæki en þrátt fyrir 

það er mikilvægt að félag sem þetta skapi sér sérstöðu og að upphafið veki athygli. 

Ein af kveikjum þessar hugmyndar var svokallaður viðskipta-morgunmatur (business 

breakfast) sem ég sótti í Þýskalandi en þar hittast um 200 fyrirtæki innan ákveðins 

sveitarfélags tvisvar sinnum í mánuði til þess að byggja upp tengslanet, kynna sín 

fyrirtæki og fara yfir málefni líðandi stundar og gæti félag sem þetta verið sett þannig 

upp.  

 

Ég tel að eitt af því mikilvægasta fyrir svona félagi sé að finna brýn málefni sem 

þarfnast aðstoðar fljótt. Hægt væri að skilgreina ákveðið þema í þeim málefnum sem 

styrkja skal og færa það vald yfir til almennings þegar samtökin stækka og verða 

tæknivædd. 

 

Markmið verkefnisins sem fram komu í byrjun náðust öll og geng ég því glaður af 

velli og með jákvæðni í hjarta og fullur tilhlökkunnar um að sjá eitthvað af þessu efni 

nýtast í að gera samfélag okkar betra.  
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Viðaukar 

Niðurstöður viðhorfskönnunnar :  
 
 
Hér verða birtar niðurstöður viðhorfskannanna í heild sinni, samanber 
myndum 4-21 í lokaverkefninu og eins er hér að finna sérstakar 
niðurstöður vegna markaðsgreiningar þar sem að notaðar voru breytur af 
ýmsu dagi, samanber myndum 22-27. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54.35% 100

17.39% 32

10.33% 19

9.78% 18

8.15% 15

Q1 Hver er stærð þíns fyrirtækis?
Answered: 184 Skipped: 0

TOTAL 184

0-25 starfsmenn

0-25 starfsmenn

0-25 starfsmenn

0-25 starfsmenn

0-25 starfsmenn

0-25 starfsmenn

0-25 starfsmenn 

 

 

 

 

 

 

54.35% (100)

54.35% (100)

54.35% (100)

54.35% (100)

54.35% (100)

54.35% (100)

54.35% (100)

26-50 starfsmenn

26-50 starfsmenn

26-50 starfsmenn

26-50 starfsmenn

26-50 starfsmenn

26-50 starfsmenn

26-50 starfsmenn 

 

 

 

 

 

 

17.39% (32)

17.39% (32)

17.39% (32)

17.39% (32)

17.39% (32)

17.39% (32)

17.39% (32)

51-100 starfsmenn

51-100 starfsmenn

51-100 starfsmenn

51-100 starfsmenn

51-100 starfsmenn

51-100 starfsmenn

51-100 starfsmenn 

 

 

 

 

 

 

10.33% (19)

10.33% (19)

10.33% (19)

10.33% (19)

10.33% (19)

10.33% (19)

10.33% (19)

101-250 starfsmenn

101-250 starfsmenn

101-250 starfsmenn

101-250 starfsmenn

101-250 starfsmenn

101-250 starfsmenn

101-250 starfsmenn 

 

 

 

 

 

 

9.78% (18)

9.78% (18)

9.78% (18)

9.78% (18)

9.78% (18)

9.78% (18)

9.78% (18)

251 + starfsmenn 

251 + starfsmenn 

251 + starfsmenn 

251 + starfsmenn 

251 + starfsmenn 

251 + starfsmenn 

251 + starfsmenn 

8.15% (15)

8.15% (15)

8.15% (15)

8.15% (15)

8.15% (15)

8.15% (15)

8.15% (15)

ANSWER CHOICES RESPONSES

0-25 starfsmenn

26-50 starfsmenn

51-100 starfsmenn

101-250 starfsmenn

251 + starfsmenn
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8.15% 15

33.15% 61

16.85% 31

1.09% 2

5.98% 11

6.52% 12

3.80% 7

0.00% 0

0.00% 0

3.26% 6

1.09% 2

20.11% 37

Q2 Í hvaða atvinnugrein starfar þitt fyrirtæki?
Answered: 184 Skipped: 0

TOTAL 184

Ferðaþjónusta

Ferðaþjónusta
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Ferðaþjónusta

Ferðaþjónusta
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33.15% (61)

33.15% (61)
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33.15% (61)

Orka og iðnaður

Orka og iðnaður

Orka og iðnaður

Orka og iðnaður

Orka og iðnaður

Orka og iðnaður

Orka og iðnaður 

 

 

 

 

 

 

16.85% (31)

16.85% (31)

16.85% (31)

16.85% (31)

16.85% (31)

16.85% (31)

16.85% (31)

Menntamál

Menntamál

Menntamál

Menntamál

Menntamál

Menntamál

Menntamál  

 

 

 

 

 

 

1.09% (2)

1.09% (2)

1.09% (2)

1.09% (2)

1.09% (2)

1.09% (2)

1.09% (2)

Fjármál og

Fjármál og

Fjármál og

Fjármál og
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tryggingar
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tryggingar
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5.98% (11)

5.98% (11)

5.98% (11)

5.98% (11)

5.98% (11)

5.98% (11)

5.98% (11)

Sjávarútvegur

Sjávarútvegur
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6.52% (12)

6.52% (12)

6.52% (12)

6.52% (12)

6.52% (12)

6.52% (12)

6.52% (12)

Landbúnaður

Landbúnaður

Landbúnaður

Landbúnaður

Landbúnaður

Landbúnaður

Landbúnaður 

 

 

 

 

 

 

3.80% (7)

3.80% (7)

3.80% (7)

3.80% (7)

3.80% (7)

3.80% (7)

3.80% (7)

Heilbrigðisgeirinn

Heilbrigðisgeirinn

Heilbrigðisgeirinn

Heilbrigðisgeirinn

Heilbrigðisgeirinn

Heilbrigðisgeirinn

Heilbrigðisgeirinn 

 

 

 

 

 

 

3.26% (6)

3.26% (6)

3.26% (6)

3.26% (6)

3.26% (6)

3.26% (6)

3.26% (6)

Nýsköpun og sprotar

Nýsköpun og sprotar

Nýsköpun og sprotar

Nýsköpun og sprotar

Nýsköpun og sprotar

Nýsköpun og sprotar

Nýsköpun og sprotar 

 

 

 

 

 

 

1.09% (2)

1.09% (2)

1.09% (2)

1.09% (2)

1.09% (2)

1.09% (2)

1.09% (2)

Annað

Annað

Annað

Annað

Annað

Annað

Annað 

 

 

 

 

 

 

20.11% (37)

20.11% (37)

20.11% (37)

20.11% (37)

20.11% (37)

20.11% (37)

20.11% (37)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Ferðaþjónusta

Verslun og þjónusta

Orka og iðnaður

Menntamál

Fjármál og tryggingar

Sjávarútvegur

Landbúnaður

Ríki og sveitarfélög

Stéttarfélög og félagasamtök

Heilbrigðisgeirinn

Nýsköpun og sprotar

Annað
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89.56% 163

4.95% 9

2.75% 5

2.75% 5

Q3 Er ykkar fyrirtæki að styrkja góðgerðafélög?
Answered: 182 Skipped: 2

TOTAL 182

Já, einstaka

Já, einstaka

Já, einstaka

Já, einstaka

Já, einstaka

Já, einstaka

Já, einstaka

greiðslur

greiðslur

greiðslur

greiðslur

greiðslur

greiðslur

greiðslur

89.56% (163)

89.56% (163)

89.56% (163)

89.56% (163)

89.56% (163)

89.56% (163)

89.56% (163)

Já,

Já,

Já,

Já,

Já,

Já,

Já,

mánaðargreiðslur

mánaðargreiðslur

mánaðargreiðslur

mánaðargreiðslur

mánaðargreiðslur

mánaðargreiðslur

mánaðargreiðslur

4.95% (9)

4.95% (9)

4.95% (9)

4.95% (9)

4.95% (9)

4.95% (9)

4.95% (9)

Nei
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Nei
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Nei 

 

 

 

 

 

 

2.75% (5)
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2.75% (5)
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2.75% (5)
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Já, einstaka greiðslur

Já, mánaðargreiðslur

Nei

Annað
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24.16% 43

2.25% 4

27.53% 49

41.01% 73

5.06% 9

Q4 Hefur ykkar fyrirtæki nýtt íþróttamenn í markaðsaðgerðum?
Answered: 178 Skipped: 6

TOTAL 178

Já með góðum

Já með góðum

Já með góðum

Já með góðum

Já með góðum

Já með góðum

Já með góðum

árangri

árangri

árangri

árangri

árangri

árangri

árangri

24.16% (43)

24.16% (43)

24.16% (43)

24.16% (43)

24.16% (43)

24.16% (43)

24.16% (43)

Já en það gaf ekki

Já en það gaf ekki
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2.25% (4)

2.25% (4)

2.25% (4)

2.25% (4)

2.25% (4)

2.25% (4)

2.25% (4)

Nei en fyrirtækið

Nei en fyrirtækið

Nei en fyrirtækið

Nei en fyrirtækið

Nei en fyrirtækið

Nei en fyrirtækið

Nei en fyrirtækið

hefði áhuga á að

hefði áhuga á að

hefði áhuga á að

hefði áhuga á að

hefði áhuga á að

hefði áhuga á að

hefði áhuga á að

kanna þann

kanna þann

kanna þann

kanna þann

kanna þann

kanna þann

kanna þann

möguleika

möguleika
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möguleika

möguleika

möguleika

Nei og fyrirtækið

Nei og fyrirtækið

Nei og fyrirtækið

Nei og fyrirtækið

Nei og fyrirtækið

Nei og fyrirtækið

Nei og fyrirtækið

hefur ekki áhuga á

hefur ekki áhuga á
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hefur ekki áhuga á
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slíku

slíku

slíku

slíku

slíku

slíku

slíku

41.01% (73)

41.01% (73)

41.01% (73)

41.01% (73)

41.01% (73)

41.01% (73)

41.01% (73)

Þekki ekki sögu

Þekki ekki sögu

Þekki ekki sögu

Þekki ekki sögu

Þekki ekki sögu

Þekki ekki sögu

Þekki ekki sögu

fyrirtækisins

fyrirtækisins

fyrirtækisins

fyrirtækisins

fyrirtækisins

fyrirtækisins

fyrirtækisins

nægilega vel til

nægilega vel til

nægilega vel til

nægilega vel til

nægilega vel til

nægilega vel til

nægilega vel til

þess að geta svarað

þess að geta svarað

þess að geta svarað

þess að geta svarað

þess að geta svarað

þess að geta svarað

þess að geta svarað

5.06% (9)

5.06% (9)

5.06% (9)

5.06% (9)

5.06% (9)

5.06% (9)

5.06% (9)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Já með góðum árangri

Já en það gaf ekki góða raun

Nei en fyrirtækið hefði áhuga á að kanna þann möguleika

Nei og fyrirtækið hefur ekki áhuga á slíku

Þekki ekki sögu fyrirtækisins nægilega vel til þess að geta svarað
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2.78% 5

21.67% 39

47.78% 86

22.78% 41

5.00% 9

Q5 Ég tel að okkar fyrirtæki vilji styrkja fleiri málefni en við gerum í dag.
Answered: 180 Skipped: 4

TOTAL 180

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála
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2.78% (5)

2.78% (5)

2.78% (5)

2.78% (5)

2.78% (5)

2.78% (5)

2.78% (5)
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Frekar sammála
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21.67% (39)

21.67% (39)

21.67% (39)

21.67% (39)

21.67% (39)

21.67% (39)

21.67% (39)

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né 

 

 

 

 

 

 

47.78% (86)

47.78% (86)

47.78% (86)

47.78% (86)

47.78% (86)

47.78% (86)

47.78% (86)

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála 

 

 

 

 

 

 

22.78% (41)

22.78% (41)

22.78% (41)

22.78% (41)

22.78% (41)

22.78% (41)

22.78% (41)

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála 

 

 

 

 

 

 

5.00% (9)

5.00% (9)

5.00% (9)

5.00% (9)

5.00% (9)

5.00% (9)

5.00% (9)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki né

Frekar ósammála

Mjög ósammála
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5.11% 9

26.14% 46

42.61% 75

17.61% 31

8.52% 15

Q6 Ég tel að okkar fyrirtæki hefði áhuga á að koma að góðgerðafélagi
sem tengt væri við íþróttafólk til þess að sameina krafta beggja aðila og

gera félagið áberandi
Answered: 176 Skipped: 8

TOTAL 176

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála  

 

 

 

 

 

 

5.11% (9)

5.11% (9)

5.11% (9)

5.11% (9)

5.11% (9)

5.11% (9)

5.11% (9)

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála  

 

 

 

 

 

 

26.14% (46)

26.14% (46)

26.14% (46)

26.14% (46)

26.14% (46)

26.14% (46)

26.14% (46)

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né 

 

 

 

 

 

 

42.61% (75)

42.61% (75)

42.61% (75)

42.61% (75)

42.61% (75)

42.61% (75)

42.61% (75)

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála 

 

 

 

 

 

 

17.61% (31)

17.61% (31)

17.61% (31)

17.61% (31)

17.61% (31)

17.61% (31)

17.61% (31)

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála 

 

 

 

 

 

 

8.52% (15)

8.52% (15)

8.52% (15)

8.52% (15)

8.52% (15)

8.52% (15)

8.52% (15)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki né

Frekar ósammála

Mjög ósammála
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Góðgerðafélag fyrir framúrskarandi fyrirtæki og íþróttafólk : Spurningalisti
fyrirtækja

SurveyMonkey



12.57% 22

37.14% 65

32.57% 57

11.43% 20

6.29% 11

Q7 Ég tel að okkar fyrirtæki sé meðvitað um hversu hátt hlutfall er
raunverulega að fara í þau málefni sem góðgerðafélögin standa í

forsvari fyrir
Answered: 175 Skipped: 9

TOTAL 175

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála  

 

 

 

 

 

 

12.57% (22)

12.57% (22)

12.57% (22)

12.57% (22)

12.57% (22)

12.57% (22)

12.57% (22)

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála  

 

 

 

 

 

 

37.14% (65)

37.14% (65)

37.14% (65)

37.14% (65)

37.14% (65)

37.14% (65)

37.14% (65)
Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né 

 

 

 

 

 

 

32.57% (57)

32.57% (57)

32.57% (57)

32.57% (57)

32.57% (57)

32.57% (57)

32.57% (57)

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála 

 

 

 

 

 

 

11.43% (20)

11.43% (20)

11.43% (20)

11.43% (20)

11.43% (20)

11.43% (20)

11.43% (20)

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála 

 

 

 

 

 

 

6.29% (11)

6.29% (11)

6.29% (11)

6.29% (11)

6.29% (11)

6.29% (11)

6.29% (11)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki né

Frekar ósammála

Mjög ósammála
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Góðgerðafélag fyrir framúrskarandi fyrirtæki og íþróttafólk : Spurningalisti
fyrirtækja

SurveyMonkey



27.17% 47

41.04% 71

30.64% 53

1.16% 2

0.00% 0

Q8 Okkar fyrirtæki væri til í að sjá góðgerðarfélögin gera betur í þeim
málum og sýna meira gagnsæi

Answered: 173 Skipped: 11

TOTAL 173

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála  

 

 

 

 

 

 

27.17% (47)

27.17% (47)

27.17% (47)

27.17% (47)

27.17% (47)

27.17% (47)

27.17% (47)

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála  

 

 

 

 

 

 

41.04% (71)

41.04% (71)

41.04% (71)

41.04% (71)

41.04% (71)

41.04% (71)

41.04% (71)

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né 

 

 

 

 

 

 

30.64% (53)

30.64% (53)

30.64% (53)

30.64% (53)

30.64% (53)

30.64% (53)

30.64% (53)

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála 

 

 

 

 

 

 

1.16% (2)

1.16% (2)

1.16% (2)

1.16% (2)

1.16% (2)

1.16% (2)

1.16% (2)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki né

Frekar ósammála

Mjög ósammála
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Góðgerðafélag fyrir framúrskarandi fyrirtæki og íþróttafólk : Spurningalisti
fyrirtækja

SurveyMonkey



1.16% 2

24.42% 42

51.16% 88

15.70% 27

7.56% 13

Q9 Ég tel að okkar fyriræki myndi skoða það alvarlega að gerast hluti
af góðgerðarfélagi svipað til þess sem talað var um í tölvupóstinum sem

fylgdi spurningalistakönnuninni
Answered: 172 Skipped: 12

TOTAL 172

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála  

 

 

 

 

 

 

1.16% (2)

1.16% (2)

1.16% (2)

1.16% (2)

1.16% (2)

1.16% (2)

1.16% (2)

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála  

 

 

 

 

 

 

24.42% (42)

24.42% (42)

24.42% (42)

24.42% (42)

24.42% (42)

24.42% (42)

24.42% (42)

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né 

 

 

 

 

 

 

51.16% (88)

51.16% (88)

51.16% (88)

51.16% (88)

51.16% (88)

51.16% (88)

51.16% (88)

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála 

 

 

 

 

 

 

15.70% (27)

15.70% (27)

15.70% (27)

15.70% (27)

15.70% (27)

15.70% (27)

15.70% (27)

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála 

 

 

 

 

 

 

7.56% (13)

7.56% (13)

7.56% (13)

7.56% (13)

7.56% (13)

7.56% (13)

7.56% (13)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki né

Frekar ósammála

Mjög ósammála
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Góðgerðafélag fyrir framúrskarandi fyrirtæki og íþróttafólk : Spurningalisti
fyrirtækja
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27.12% 16

66.10% 39

5.08% 3

1.69% 1

Q1 Hvaða íþróttagrein stundar þú?
Answered: 59 Skipped: 0

TOTAL 59

Handknattleik

Handknattleik

Handknattleik

Handknattleik

Handknattleik

Handknattleik

Handknattleik 

 

 

 

 

 

 

27.12% (16)

27.12% (16)

27.12% (16)

27.12% (16)

27.12% (16)

27.12% (16)

27.12% (16)

Knattspyrnu

Knattspyrnu

Knattspyrnu

Knattspyrnu

Knattspyrnu

Knattspyrnu

Knattspyrnu  

 

 

 

 

 

 

66.10% (39)

66.10% (39)

66.10% (39)

66.10% (39)

66.10% (39)

66.10% (39)

66.10% (39)

Körfuknattleik

Körfuknattleik

Körfuknattleik

Körfuknattleik

Körfuknattleik

Körfuknattleik

Körfuknattleik  

 

 

 

 

 

 

5.08% (3)

5.08% (3)

5.08% (3)

5.08% (3)

5.08% (3)

5.08% (3)

5.08% (3)

Aðra íþróttagrein

Aðra íþróttagrein

Aðra íþróttagrein

Aðra íþróttagrein

Aðra íþróttagrein

Aðra íþróttagrein

Aðra íþróttagrein  

 

 

 

 

 

 

1.69% (1)

1.69% (1)

1.69% (1)

1.69% (1)

1.69% (1)

1.69% (1)

1.69% (1)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Handknattleik

Knattspyrnu

Körfuknattleik

Aðra íþróttagrein
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Góðgerðafélag fyrir framúrskarandi fyrirtæki og íþróttafólk : Spurningalisti
íþróttafólks

SurveyMonkey



23.73% 14

18.64% 11

50.85% 30

6.78% 4

Q2 Ert þú að styrkja einhver góðgerðamál?
Answered: 59 Skipped: 0

TOTAL 59

Já, einstaka

Já, einstaka

Já, einstaka

Já, einstaka

Já, einstaka

Já, einstaka

Já, einstaka

greiðslur

greiðslur

greiðslur

greiðslur

greiðslur

greiðslur

greiðslur

23.73% (14)

23.73% (14)

23.73% (14)

23.73% (14)

23.73% (14)

23.73% (14)

23.73% (14)

Já,

Já,

Já,

Já,

Já,

Já,

Já,

mánaðargreiðslur

mánaðargreiðslur

mánaðargreiðslur

mánaðargreiðslur

mánaðargreiðslur

mánaðargreiðslur

mánaðargreiðslur

18.64% (11)

18.64% (11)

18.64% (11)

18.64% (11)

18.64% (11)

18.64% (11)

18.64% (11)

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei 

 

 

 

 

 

 

50.85% (30)

50.85% (30)

50.85% (30)

50.85% (30)

50.85% (30)

50.85% (30)

50.85% (30)

Annað

Annað

Annað

Annað

Annað

Annað

Annað 

 

 

 

 

 

 

6.78% (4)

6.78% (4)

6.78% (4)

6.78% (4)

6.78% (4)

6.78% (4)

6.78% (4)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Já, einstaka greiðslur

Já, mánaðargreiðslur

Nei

Annað
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Góðgerðafélag fyrir framúrskarandi fyrirtæki og íþróttafólk : Spurningalisti
íþróttafólks
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8.62% 5

13.79% 8

50.00% 29

18.97% 11

8.62% 5

Q3 Ég er meðvitaður/meðvituð um hversu hátt hlutfall af tekjum er
raunverulega að fara í þau málefni sem góðgerðafélögin standa í

forsvari fyrir
Answered: 58 Skipped: 1

TOTAL 58

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála  

 

 

 

 

 

 

8.62% (5)

8.62% (5)

8.62% (5)

8.62% (5)

8.62% (5)

8.62% (5)

8.62% (5)

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála  

 

 

 

 

 

 

13.79% (8)

13.79% (8)

13.79% (8)

13.79% (8)

13.79% (8)

13.79% (8)

13.79% (8)

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né 

 

 

 

 

 

 

50.00% (29)

50.00% (29)

50.00% (29)

50.00% (29)

50.00% (29)

50.00% (29)

50.00% (29)

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála 

 

 

 

 

 

 

18.97% (11)

18.97% (11)

18.97% (11)

18.97% (11)

18.97% (11)

18.97% (11)

18.97% (11)

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála 

 

 

 

 

 

 

8.62% (5)

8.62% (5)

8.62% (5)

8.62% (5)

8.62% (5)

8.62% (5)

8.62% (5)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki né

Frekar ósammála

Mjög ósammála
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5.17% 3

29.31% 17

48.28% 28

15.52% 9

1.72% 1

Q4 Ég sáttur/sátt við það raunverulega hlutfall af tekjum sem að fara í
þau málefni sem góðgerðafélögin standa í forsvari fyrir

Answered: 58 Skipped: 1

TOTAL 58

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála  

 

 

 

 

 

 

5.17% (3)

5.17% (3)

5.17% (3)

5.17% (3)

5.17% (3)

5.17% (3)

5.17% (3)

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála  

 

 

 

 

 

 

29.31% (17)

29.31% (17)

29.31% (17)

29.31% (17)

29.31% (17)

29.31% (17)

29.31% (17)

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né 

 

 

 

 

 

 

48.28% (28)

48.28% (28)

48.28% (28)

48.28% (28)

48.28% (28)

48.28% (28)

48.28% (28)

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála 

 

 

 

 

 

 

15.52% (9)

15.52% (9)

15.52% (9)

15.52% (9)

15.52% (9)

15.52% (9)

15.52% (9)

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála 

 

 

 

 

 

 

1.72% (1)

1.72% (1)

1.72% (1)

1.72% (1)

1.72% (1)

1.72% (1)

1.72% (1)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki né

Frekar ósammála

Mjög ósammála
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10.34% 6

24.14% 14

53.45% 31

8.62% 5

3.45% 2

Q5 Mér sýnist árangur þeirra góðgerðamála sem ég styrki vera
nægilega áþreifanlegur (færðu þá tilfinningu að þitt framlag skipti í

raunverulegu máli?)
Answered: 58 Skipped: 1

TOTAL 58

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála  

 

 

 

 

 

 

10.34% (6)

10.34% (6)

10.34% (6)

10.34% (6)

10.34% (6)

10.34% (6)

10.34% (6)

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála  

 

 

 

 

 

 

24.14% (14)

24.14% (14)

24.14% (14)

24.14% (14)

24.14% (14)

24.14% (14)

24.14% (14)

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né 

 

 

 

 

 

 

53.45% (31)

53.45% (31)

53.45% (31)

53.45% (31)

53.45% (31)

53.45% (31)

53.45% (31)

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála 

 

 

 

 

 

 

8.62% (5)

8.62% (5)

8.62% (5)

8.62% (5)

8.62% (5)

8.62% (5)

8.62% (5)

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála 

 

 

 

 

 

 

3.45% (2)

3.45% (2)

3.45% (2)

3.45% (2)

3.45% (2)

3.45% (2)

3.45% (2)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki né

Frekar ósammála

Mjög ósammála
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29.31% 17

44.83% 26

15.52% 9

8.62% 5

1.72% 1

Q6 Ég er að styrkja færri málefni en mig langar
Answered: 58 Skipped: 1

TOTAL 58

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála  

 

 

 

 

 

 

29.31% (17)

29.31% (17)

29.31% (17)

29.31% (17)

29.31% (17)

29.31% (17)

29.31% (17)

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála  

 

 

 

 

 

 

44.83% (26)

44.83% (26)

44.83% (26)

44.83% (26)

44.83% (26)

44.83% (26)

44.83% (26)

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né 

 

 

 

 

 

 

15.52% (9)

15.52% (9)

15.52% (9)

15.52% (9)

15.52% (9)

15.52% (9)

15.52% (9)

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála 

 

 

 

 

 

 

8.62% (5)

8.62% (5)

8.62% (5)

8.62% (5)

8.62% (5)

8.62% (5)

8.62% (5)

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála 

 

 

 

 

 

 

1.72% (1)

1.72% (1)

1.72% (1)

1.72% (1)

1.72% (1)

1.72% (1)

1.72% (1)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki né

Frekar ósammála

Mjög ósammála
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17.24% 10

65.52% 38

13.79% 8

3.45% 2

0.00% 0

Q7 Ég myndi taka það til skoðunar að vera hluti af góðgerðafélagi
svipað til þess sem talað var um í tölvupóstinum sem fylgdi

spurningarlistakönnuninni með einhverjum hætti
Answered: 58 Skipped: 1

TOTAL 58

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála  

 

 

 

 

 

 

17.24% (10)

17.24% (10)

17.24% (10)

17.24% (10)

17.24% (10)

17.24% (10)

17.24% (10)

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála  

 

 

 

 

 

 

65.52% (38)

65.52% (38)

65.52% (38)

65.52% (38)

65.52% (38)

65.52% (38)

65.52% (38)

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né 

 

 

 

 

 

 

13.79% (8)

13.79% (8)

13.79% (8)

13.79% (8)

13.79% (8)

13.79% (8)

13.79% (8)

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála 

 

 

 

 

 

 

3.45% (2)

3.45% (2)

3.45% (2)

3.45% (2)

3.45% (2)

3.45% (2)

3.45% (2)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki né

Frekar ósammála

Mjög ósammála
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7.02% 4

33.33% 19

52.63% 30

3.51% 2

3.51% 2

Q8 Ef þú værir til í að vera hluti af slíku góðgerðafélagi, hvernig myndir
þú helst vilja hafa aðkomu að því?

Answered: 57 Skipped: 2

TOTAL 57

Með fjárveitingu

Með fjárveitingu

Með fjárveitingu

Með fjárveitingu

Með fjárveitingu

Með fjárveitingu

Með fjárveitingu  

 

 

 

 

 

 

7.02% (4)

7.02% (4)

7.02% (4)

7.02% (4)

7.02% (4)

7.02% (4)

7.02% (4)

Styrkja ímynd með

Styrkja ímynd með

Styrkja ímynd með

Styrkja ímynd með

Styrkja ímynd með

Styrkja ímynd með

Styrkja ímynd með

því að tengjast

því að tengjast

því að tengjast

því að tengjast

því að tengjast

því að tengjast

því að tengjast

félaginu

félaginu

félaginu

félaginu

félaginu

félaginu

félaginu

33.33% (19)

33.33% (19)

33.33% (19)

33.33% (19)

33.33% (19)

33.33% (19)

33.33% (19)

Bæði með

Bæði með

Bæði með

Bæði með

Bæði með

Bæði með

Bæði með

fjárveitingu og til

fjárveitingu og til

fjárveitingu og til

fjárveitingu og til

fjárveitingu og til

fjárveitingu og til

fjárveitingu og til

að styrkja ímynd

að styrkja ímynd

að styrkja ímynd

að styrkja ímynd

að styrkja ímynd

að styrkja ímynd

að styrkja ímynd

52.63% (30)

52.63% (30)

52.63% (30)

52.63% (30)

52.63% (30)

52.63% (30)

52.63% (30)

Á annan hátt 

Á annan hátt 

Á annan hátt 

Á annan hátt 

Á annan hátt 

Á annan hátt 

Á annan hátt 

3.51% (2)

3.51% (2)

3.51% (2)

3.51% (2)

3.51% (2)

3.51% (2)

3.51% (2)

Á ekki við (hefði

Á ekki við (hefði

Á ekki við (hefði

Á ekki við (hefði

Á ekki við (hefði

Á ekki við (hefði

Á ekki við (hefði

ekki áhuga á

ekki áhuga á

ekki áhuga á

ekki áhuga á

ekki áhuga á

ekki áhuga á

ekki áhuga á

aðkomu)

aðkomu)

aðkomu)

aðkomu)

aðkomu)

aðkomu)

aðkomu)

3.51% (2)

3.51% (2)

3.51% (2)

3.51% (2)

3.51% (2)

3.51% (2)

3.51% (2)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Með fjárveitingu

Styrkja ímynd með því að tengjast félaginu

Bæði með fjárveitingu og til að styrkja ímynd

Á annan hátt

Á ekki við (hefði ekki áhuga á aðkomu)
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73.21% 41

8.93% 5

17.86% 10

Q9 Myndi aukið tengslanet inn í íslenskt viðskiptalíf auka líkur þínar á
þátttöku í slíku félagi?

Answered: 56 Skipped: 3

TOTAL 56

Já

Já

Já

Já

Já

Já

Já 

 

 

 

 

 

 

73.21% (41)

73.21% (41)

73.21% (41)

73.21% (41)

73.21% (41)

73.21% (41)

73.21% (41)

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei 

 

 

 

 

 

 

8.93% (5)

8.93% (5)

8.93% (5)

8.93% (5)

8.93% (5)

8.93% (5)

8.93% (5)

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né 

 

 

 

 

 

 

17.86% (10)

17.86% (10)

17.86% (10)

17.86% (10)

17.86% (10)

17.86% (10)

17.86% (10)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Já

Nei

Hvorki né
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27.08% 13

64.58% 31

6.25% 3

2.08% 1

Q1 Hvaða íþróttagrein stundar þú?

Answered: 48 Skipped: 0

TOTAL 48

Handknattleik

Handknattleik

Handknattleik

Handknattleik

Handknattleik

Handknattleik

Handknattleik 

 

 

 

 

 

 

27.08% (13)

27.08% (13)

27.08% (13)

27.08% (13)

27.08% (13)

27.08% (13)

27.08% (13)

Knattspyrnu

Knattspyrnu

Knattspyrnu

Knattspyrnu

Knattspyrnu

Knattspyrnu

Knattspyrnu  

 

 

 

 

 

 

64.58% (31)

64.58% (31)

64.58% (31)

64.58% (31)

64.58% (31)

64.58% (31)

64.58% (31)

Körfuknattleik

Körfuknattleik

Körfuknattleik

Körfuknattleik

Körfuknattleik

Körfuknattleik

Körfuknattleik  

 

 

 

 

 

 

6.25% (3)

6.25% (3)

6.25% (3)

6.25% (3)

6.25% (3)

6.25% (3)

6.25% (3)

Aðra íþróttagrein

Aðra íþróttagrein

Aðra íþróttagrein

Aðra íþróttagrein

Aðra íþróttagrein

Aðra íþróttagrein

Aðra íþróttagrein  

 

 

 

 

 

 

2.08% (1)

2.08% (1)

2.08% (1)

2.08% (1)

2.08% (1)

2.08% (1)

2.08% (1)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Handknattleik

Knattspyrnu

Körfuknattleik

Aðra íþróttagrein
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20.83% 10

79.17% 38

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

Q7 Ég myndi taka það til skoðunar að vera hluti af góðgerðafélagi
svipað til þess sem talað var um í tölvupóstinum sem fylgdi

spurningarlistakönnuninni með einhverjum hætti
Answered: 48 Skipped: 0

TOTAL 48

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála  

 

 

 

 

 

 

20.83% (10)

20.83% (10)

20.83% (10)

20.83% (10)

20.83% (10)

20.83% (10)

20.83% (10)

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála  

 

 

 

 

 

 

79.17% (38)

79.17% (38)

79.17% (38)

79.17% (38)

79.17% (38)

79.17% (38)

79.17% (38)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki né

Frekar ósammála

Mjög ósammála
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52.27% 23

6.82% 3

13.64% 6

20.45% 9

6.82% 3

Q1 Hver er stærð þíns fyrirtækis?

Answered: 44 Skipped: 0

TOTAL 44

0-25 starfsmenn

0-25 starfsmenn

0-25 starfsmenn

0-25 starfsmenn

0-25 starfsmenn

0-25 starfsmenn

0-25 starfsmenn 

 

 

 

 

 

 

52.27% (23)

52.27% (23)

52.27% (23)

52.27% (23)

52.27% (23)

52.27% (23)

52.27% (23)

26-50 starfsmenn

26-50 starfsmenn

26-50 starfsmenn

26-50 starfsmenn

26-50 starfsmenn

26-50 starfsmenn

26-50 starfsmenn 

 

 

 

 

 

 

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

51-100 starfsmenn

51-100 starfsmenn

51-100 starfsmenn

51-100 starfsmenn

51-100 starfsmenn

51-100 starfsmenn

51-100 starfsmenn 

 

 

 

 

 

 

13.64% (6)

13.64% (6)

13.64% (6)

13.64% (6)

13.64% (6)

13.64% (6)

13.64% (6)

101-250 starfsmenn

101-250 starfsmenn

101-250 starfsmenn

101-250 starfsmenn

101-250 starfsmenn

101-250 starfsmenn

101-250 starfsmenn 

 

 

 

 

 

 

20.45% (9)

20.45% (9)

20.45% (9)

20.45% (9)

20.45% (9)

20.45% (9)

20.45% (9)

251 + starfsmenn 

251 + starfsmenn 

251 + starfsmenn 

251 + starfsmenn 

251 + starfsmenn 

251 + starfsmenn 

251 + starfsmenn 

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

ANSWER CHOICES RESPONSES

0-25 starfsmenn

26-50 starfsmenn

51-100 starfsmenn

101-250 starfsmenn

251 + starfsmenn
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4.55% 2

31.82% 14

25.00% 11

2.27% 1

6.82% 3

6.82% 3

2.27% 1

0.00% 0

0.00% 0

6.82% 3

0.00% 0

13.64% 6

Q2 Í hvaða atvinnugrein starfar þitt fyrirtæki?
Answered: 44 Skipped: 0

TOTAL 44

Ferðaþjónusta

Ferðaþjónusta

Ferðaþjónusta

Ferðaþjónusta

Ferðaþjónusta

Ferðaþjónusta

Ferðaþjónusta 

 

 

 

 

 

 

4.55% (2)

4.55% (2)

4.55% (2)

4.55% (2)

4.55% (2)

4.55% (2)

4.55% (2)

Verslun og þjónusta

Verslun og þjónusta

Verslun og þjónusta

Verslun og þjónusta

Verslun og þjónusta

Verslun og þjónusta

Verslun og þjónusta 

 

 

 

 

 

 

31.82% (14)

31.82% (14)

31.82% (14)

31.82% (14)

31.82% (14)

31.82% (14)

31.82% (14)

Orka og iðnaður

Orka og iðnaður

Orka og iðnaður

Orka og iðnaður

Orka og iðnaður

Orka og iðnaður

Orka og iðnaður 

 

 

 

 

 

 

25.00% (11)

25.00% (11)

25.00% (11)

25.00% (11)

25.00% (11)

25.00% (11)

25.00% (11)

Menntamál

Menntamál

Menntamál

Menntamál

Menntamál

Menntamál

Menntamál  

 

 

 

 

 

 

2.27% (1)

2.27% (1)

2.27% (1)

2.27% (1)

2.27% (1)

2.27% (1)

2.27% (1)

Fjármál og

Fjármál og

Fjármál og

Fjármál og

Fjármál og

Fjármál og

Fjármál og

tryggingar

tryggingar

tryggingar

tryggingar

tryggingar

tryggingar

tryggingar

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

Sjávarútvegur

Sjávarútvegur

Sjávarútvegur

Sjávarútvegur

Sjávarútvegur

Sjávarútvegur

Sjávarútvegur  

 

 

 

 

 

 

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

Landbúnaður

Landbúnaður

Landbúnaður

Landbúnaður

Landbúnaður

Landbúnaður

Landbúnaður 

 

 

 

 

 

 

2.27% (1)

2.27% (1)

2.27% (1)

2.27% (1)

2.27% (1)

2.27% (1)

2.27% (1)

Heilbrigðisgeirinn

Heilbrigðisgeirinn

Heilbrigðisgeirinn

Heilbrigðisgeirinn

Heilbrigðisgeirinn

Heilbrigðisgeirinn

Heilbrigðisgeirinn 

 

 

 

 

 

 

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

6.82% (3)

Annað

Annað

Annað

Annað

Annað

Annað

Annað 

 

 

 

 

 

 

13.64% (6)

13.64% (6)

13.64% (6)

13.64% (6)

13.64% (6)

13.64% (6)

13.64% (6)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Ferðaþjónusta

Verslun og þjónusta

Orka og iðnaður

Menntamál

Fjármál og tryggingar

Sjávarútvegur

Landbúnaður

Ríki og sveitarfélög

Stéttarfélög og félagasamtök

Heilbrigðisgeirinn

Nýsköpun og sprotar

Annað
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4.55% 2

95.45% 42

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

Q9 Ég tel að okkar fyriræki myndi skoða það alvarlega að gerast hluti
af góðgerðarfélagi svipað til þess sem talað var um í tölvupóstinum sem

fylgdi spurningalistakönnuninni
Answered: 44 Skipped: 0

TOTAL 44

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála  

 

 

 

 

 

 

4.55% (2)

4.55% (2)

4.55% (2)

4.55% (2)

4.55% (2)

4.55% (2)

4.55% (2)

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála  

 

 

 

 

 

 

95.45% (42)

95.45% (42)

95.45% (42)

95.45% (42)

95.45% (42)

95.45% (42)

95.45% (42)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki né

Frekar ósammála

Mjög ósammála
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12.82% 5

2.56% 1

12.82% 5

66.67% 26

5.13% 2

Q4 Hefur ykkar fyrirtæki nýtt íþróttamenn í markaðsaðgerðum?

Answered: 39 Skipped: 1

TOTAL 39

Já með góðum

Já með góðum

Já með góðum

Já með góðum

Já með góðum

Já með góðum

Já með góðum

árangri

árangri

árangri

árangri

árangri

árangri

árangri

12.82% (5)

12.82% (5)

12.82% (5)

12.82% (5)

12.82% (5)

12.82% (5)

12.82% (5)

Já en það gaf ekki

Já en það gaf ekki

Já en það gaf ekki

Já en það gaf ekki

Já en það gaf ekki

Já en það gaf ekki

Já en það gaf ekki

góða raun

góða raun

góða raun

góða raun

góða raun

góða raun

góða raun

2.56% (1)

2.56% (1)

2.56% (1)

2.56% (1)

2.56% (1)

2.56% (1)

2.56% (1)

Nei en fyrirtækið

Nei en fyrirtækið

Nei en fyrirtækið

Nei en fyrirtækið

Nei en fyrirtækið

Nei en fyrirtækið

Nei en fyrirtækið

hefði áhuga á að

hefði áhuga á að

hefði áhuga á að

hefði áhuga á að

hefði áhuga á að

hefði áhuga á að

hefði áhuga á að

kanna þann

kanna þann

kanna þann

kanna þann

kanna þann

kanna þann

kanna þann

möguleika

möguleika

möguleika

möguleika

möguleika

möguleika

möguleika

12.82% (5)

12.82% (5)

12.82% (5)

12.82% (5)

12.82% (5)

12.82% (5)

12.82% (5)

Nei og fyrirtækið

Nei og fyrirtækið

Nei og fyrirtækið

Nei og fyrirtækið

Nei og fyrirtækið

Nei og fyrirtækið

Nei og fyrirtækið

hefur ekki áhuga á

hefur ekki áhuga á

hefur ekki áhuga á

hefur ekki áhuga á

hefur ekki áhuga á

hefur ekki áhuga á

hefur ekki áhuga á

slíku

slíku

slíku

slíku

slíku

slíku

slíku

66.67% (26)

66.67% (26)

66.67% (26)

66.67% (26)

66.67% (26)

66.67% (26)

66.67% (26)

Þekki ekki sögu

Þekki ekki sögu

Þekki ekki sögu

Þekki ekki sögu

Þekki ekki sögu

Þekki ekki sögu

Þekki ekki sögu

fyrirtækisins

fyrirtækisins

fyrirtækisins

fyrirtækisins

fyrirtækisins

fyrirtækisins

fyrirtækisins

nægilega vel til

nægilega vel til

nægilega vel til

nægilega vel til

nægilega vel til

nægilega vel til

nægilega vel til

þess að geta svarað

þess að geta svarað

þess að geta svarað

þess að geta svarað

þess að geta svarað

þess að geta svarað

þess að geta svarað

5.13% (2)

5.13% (2)

5.13% (2)

5.13% (2)

5.13% (2)

5.13% (2)

5.13% (2)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Já með góðum árangri

Já en það gaf ekki góða raun

Nei en fyrirtækið hefði áhuga á að kanna þann möguleika

Nei og fyrirtækið hefur ekki áhuga á slíku

Þekki ekki sögu fyrirtækisins nægilega vel til þess að geta svarað
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0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

67.50% 27

32.50% 13

Q9 Ég tel að okkar fyriræki myndi skoða það alvarlega að gerast hluti
af góðgerðarfélagi svipað til þess sem talað var um í tölvupóstinum sem

fylgdi spurningalistakönnuninni
Answered: 40 Skipped: 0

TOTAL 40

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála 

 

 

 

 

 

 

67.50% (27)

67.50% (27)

67.50% (27)

67.50% (27)

67.50% (27)

67.50% (27)

67.50% (27)

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála 

 

 

 

 

 

 

32.50% (13)

32.50% (13)

32.50% (13)

32.50% (13)

32.50% (13)

32.50% (13)

32.50% (13)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki né

Frekar ósammála

Mjög ósammála
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52.87% 46

16.09% 14

9.20% 8

9.20% 8

12.64% 11

Q1 Hver er stærð þíns fyrirtækis?

Answered: 87 Skipped: 0

TOTAL 87

0-25 starfsmenn

0-25 starfsmenn

0-25 starfsmenn

0-25 starfsmenn

0-25 starfsmenn

0-25 starfsmenn

0-25 starfsmenn 

 

 

 

 

 

 

52.87% (46)

52.87% (46)

52.87% (46)

52.87% (46)

52.87% (46)

52.87% (46)

52.87% (46)

26-50 starfsmenn

26-50 starfsmenn

26-50 starfsmenn

26-50 starfsmenn

26-50 starfsmenn

26-50 starfsmenn

26-50 starfsmenn 

 

 

 

 

 

 

16.09% (14)

16.09% (14)

16.09% (14)

16.09% (14)

16.09% (14)

16.09% (14)

16.09% (14)

51-100 starfsmenn

51-100 starfsmenn

51-100 starfsmenn

51-100 starfsmenn

51-100 starfsmenn

51-100 starfsmenn

51-100 starfsmenn 

 

 

 

 

 

 

9.20% (8)

9.20% (8)

9.20% (8)

9.20% (8)

9.20% (8)

9.20% (8)

9.20% (8)

101-250 starfsmenn

101-250 starfsmenn

101-250 starfsmenn

101-250 starfsmenn

101-250 starfsmenn

101-250 starfsmenn

101-250 starfsmenn 

 

 

 

 

 

 

9.20% (8)

9.20% (8)

9.20% (8)

9.20% (8)

9.20% (8)

9.20% (8)

9.20% (8)

251 + starfsmenn 

251 + starfsmenn 

251 + starfsmenn 

251 + starfsmenn 

251 + starfsmenn 

251 + starfsmenn 

251 + starfsmenn 

12.64% (11)

12.64% (11)

12.64% (11)

12.64% (11)

12.64% (11)

12.64% (11)

12.64% (11)

ANSWER CHOICES RESPONSES

0-25 starfsmenn

26-50 starfsmenn

51-100 starfsmenn

101-250 starfsmenn

251 + starfsmenn
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25.29% 22

74.71% 65

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

Q7 Ég tel að okkar fyrirtæki sé meðvitað um hversu hátt hlutfall er
raunverulega að fara í þau málefni sem góðgerðafélögin standa í

forsvari fyrir
Answered: 87 Skipped: 0

TOTAL 87

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála  

 

 

 

 

 

 

25.29% (22)

25.29% (22)

25.29% (22)

25.29% (22)

25.29% (22)

25.29% (22)

25.29% (22)

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála  

 

 

 

 

 

 

74.71% (65)

74.71% (65)

74.71% (65)

74.71% (65)

74.71% (65)

74.71% (65)

74.71% (65)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki né

Frekar ósammála

Mjög ósammála
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45.16% 14

35.48% 11

19.35% 6

0.00% 0

0.00% 0

Q8 Okkar fyrirtæki væri til í að sjá góðgerðarfélögin gera betur í þeim
málum og sýna meira gagnsæi

Answered: 31 Skipped: 0

TOTAL 31

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála  

 

 

 

 

 

 

45.16% (14)

45.16% (14)

45.16% (14)

45.16% (14)

45.16% (14)

45.16% (14)

45.16% (14)

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála

Frekar sammála  

 

 

 

 

 

 

35.48% (11)

35.48% (11)

35.48% (11)

35.48% (11)

35.48% (11)

35.48% (11)

35.48% (11)

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né

Hvorki né 

 

 

 

 

 

 

19.35% (6)

19.35% (6)

19.35% (6)

19.35% (6)

19.35% (6)

19.35% (6)

19.35% (6)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki né

Frekar ósammála

Mjög ósammála
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0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

64.52% 20

35.48% 11

Q7 Ég tel að okkar fyrirtæki sé meðvitað um hversu hátt hlutfall er
raunverulega að fara í þau málefni sem góðgerðafélögin standa í

forsvari fyrir
Answered: 31 Skipped: 0

TOTAL 31

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála

Frekar ósammála 

 

 

 

 

 

 

64.52% (20)

64.52% (20)

64.52% (20)

64.52% (20)

64.52% (20)

64.52% (20)

64.52% (20)

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála 

 

 

 

 

 

 

35.48% (11)

35.48% (11)

35.48% (11)

35.48% (11)

35.48% (11)

35.48% (11)

35.48% (11)

ANSWER CHOICES RESPONSES

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki né

Frekar ósammála

Mjög ósammála
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Meðfylgjandi texti með viðhorfskönnun til fyrirtækja : 
 
Hæ, 
 
Ég ætlaði að athuga hvort þú gætir nokkuð aðstoðað mig aðeins en ég er þessa dagana 
að ljúka við skrif á B.S ritgerð minni í viðskiptafræði frá Háskólanum á Bifröst. 
 
Efni ritgerðarinnar er mér mikið hjartans mál en mig langar kanna hvort að það sé 
grundvöllur fyrir góðgerðarfélag sem sér um söfnun og útdeilingu styrkja sem á sama 
tíma styrkir tengslanet einstaklinga og framúrskarandi fyrirtækja. 
 
Markmið rannsóknarinnar sjálfar er að fá sem skýrustu mynd af raunverulegri ánægju 
einstaklinga og minni/meðalstórra fyrirtækja af þeim málefnum sem þau eru að 
styrkja og einnig athuga hver raunverulegur markhópur er fyrir slíka hugmynd. 
Hugmyndin er að tengja saman fyrirtæki og íþróttafólk og sameina þessa krafta sem 
og auðvelda þessum aðilum að láta gott af sér leiða. Uppspretta hugmyndarinnar 
kemur frá umræðu í þjóðfélaginu sem að hefur skapast um aukna samfélagslega 
ábyrgð í okkar nánasta umhverfi. 
 
Aðkoma íþróttafólks í félagi sem slíku væri í formi fjárveitinga, styrkingu ímyndar 
eða almennri aðstoð innan félagsins á meðan fyrirtækin leggja til mánaðarlegar 
greiðslur. Sterkt samband yrði byggt upp á milli fyrirtækjana og íþróttafólksins þar 
sem að fyrirtækin geta nýtt ímynd íþróttafólksins og á sama tíma byggir íþróttafólkið 
upp tengslanet innan íslensks viðskiptalífs. 
 
Fyrirtækin sem að taka þátt í könnunni eru af lista yfir framúrskarandi fyrritæki árið 
2016 (listi sem Creditinfo gefur út á ári hverju) og íþróttafólkið eru einstaklingar sem 
stunda íþrótt sína sem atvinnu erlendis. 
 
Góðgerðarfélagið verður skoðað með kenningar um þjónandi forystu og 
þroskakenningu Frederic Laloux að leiðarljósi og er lögð mikil áhersla á að gegnsæi 
sé gott og allt sé uppi á borðinu er varðar hversu mikið er að skila sér í málefnin sjálf.  
 
Væri gríðarlega þakklátur ef þú gæfir þér 5 mínútur í að svara þessum 9 spurningum 
og haldir svo lífi þínu áfram. Hér fyrir neðan finnur þú hlekkinn fyrir könnunina. 
 
https://www.surveymonkey.com/r/RZV3SQS 
 
Með fyrirfram þökk og von um jákvæð viðbrögð. 
 
Kv. Björgvin Páll Gústavsson 
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Meðfylgjandi texti með viðhorfskönnun til íþróttafólks :  
 
Hæ, 
 
Ég ætlaði að athuga hvort þú gætir nokkuð aðstoðað mig aðeins en ég er þessa dagana 
að ljúka við skrif á B.S ritgerð minni í viðskiptafræði frá Háskólanum á Bifröst. 
 
Efni ritgerðarinnar er mér mikið hjartans mál en mig langar kanna hvort að það sé 
grundvöllur fyrir góðgerðarfélag sem sér um söfnun og útdeilingu styrkja sem á sama 
tíma styrkir tengslanet einstaklinga og framúrskarandi fyrirtækja. 
 
Markmið rannsóknarinnar sjálfar er að fá sem skýrustu mynd af raunverulegri ánægju 
einstaklinga og minni/meðalstórra fyrirtækja af þeim málefnum sem þau eru að 
styrkja og einnig athuga hver raunverulegur markhópur er fyrir slíka hugmynd. 
Hugmyndin er að tengja saman fyrirtæki og íþróttafólk og sameina þessa krafta sem 
og auðvelda þessum aðilum að láta gott af sér leiða. Uppspretta hugmyndarinnar 
kemur frá umræðu í þjóðfélaginu sem að hefur skapast um aukna samfélagslega 
ábyrgð í okkar nánasta umhverfi. 
 
Aðkoma íþróttafólks í félagi sem slíku væri í formi fjárveitinga, styrkingu ímyndar 
eða almennri aðstoð innan félagsins á meðan fyrirtækin leggja til mánaðarlegar 
greiðslur. Sterkt samband yrði byggt upp á milli fyrirtækjana og íþróttafólksins þar 
sem að fyrirtækin geta nýtt ímynd íþróttafólksins og á sama tíma byggir íþróttafólkið 
upp tengslanet innan íslensks viðskiptalífs. 
 
Fyrirtækin sem að taka þátt í könnunni eru af lista yfir framúrskarandi fyrritæki árið 
2016 (listi sem Creditinfo gefur út á ári hverju) og íþróttafólkið eru einstaklingar sem 
stunda íþrótt sína sem atvinnu erlendis. 
 
Góðgerðarfélagið verður skoðað með kenningar um þjónandi forystu og 
þroskakenningu Frederic Laloux að leiðarljósi og er lögð mikil áhersla á að gegnsæi 
sé gott og allt sé uppi á borðinu er varðar hversu mikið er að skila sér í málefnin sjálf.  
 
Væri gríðarlega þakklátur ef þú gæfir þér 5 mínútur í að svara þessum 9 spurningum 
og haldir svo lífi þínu áfram. Hér fyrir neðan finnur þú hlekkinn fyrir könnunina. 
 
https://www.surveymonkey.com/r/RZ876G9 
 
Með fyrirfram þökk og von um jákvæð viðbrögð. 
 
Kv. Björgvin Páll Gústavsson 
 
Ps. Ég bætti þér við sem vin á Facebook til þess að auka líkurnar á að þú sjáir 
skilaboðin og reyni koma í veg fyrir að þau fari inn í flokkinn “önnur skilaboð” 
!
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