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Útdráttur 

Hvernig er Handknattleiksfélag Kópavogs (HK) í stakk búið til að mæta 

samfélagslegum kröfum sem gerðar eru til íþróttastofnanna? Tilgangur þessa 

verkefnis er að vinna hagnýtt verkefni. Verkefnið er í tveimur aðskildum 

hlutum. Fyrri hluti inniheldur fræðilega umfjöllun, markmið, framkvæmd og 

lokaorð verkefnis og fjallar um þá áhrifaþætti er koma að farsælum rekstri 

íþróttafélaga. Reynt er eftir mesta megni að koma inn á þá áhrifaþætti er 

tengjast ábyrgu og vel skipulögðu rekstrarumhverfi íþróttafélags. 

Skipulagsfræðum og áhrifaþáttum farsæls íþróttaumhverfis eru gerð skil og 

samfélagslegu mikilvægi íþrótta, íþróttastofnanna og er hlutverkum þriðja 

geirans og annara hagsmunaraðila velt upp. Fræðilegri umfjöllun er ætlað að 

ná utan um sem flesta áhrifaþætti að farsælu og vel reknu íþróttafélagi og 

byggja þannig grunn fyrir seinni hluta verkefnis sem er gæðahandbók 

Handknattleiksfélags Kópavogs. Í gæðahandbókinni sjálfri er starfsemi 

félagsins gerð skil. Handbókin er unnin sem undanfari verkferla- og 

starfaskipulags félagsins inniheldur almenna fræðslu um starfsemina og 

stjórnskipulag félagsins. Í henni má meðal annars finna markmið og stefnu 

félags, skipurit og iðkendatölfræði  auk gæða- og starfsmannastefnu HK. 
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Formáli 

Vinna við lokaverkefni þetta hófst síðla árs 2020 og hefur verkefnið tekið töluverðum 

breytingum frá fyrstu drögum. Í upphafi var ætlunin að vinna verkferla handbók fyrir félagið 

sem svo síðar kom í ljós að ekki væri tímabært skref, enda nauðsynlegt að vinna undanfara vel 

fyrir slíka vinnu. Úr því varð að því gæðahandbók HK er unnin sem undanfari verkferla- og 

starfa handbókar HK undir umsjón og samþykktum framkvæmdastjóra félagsins. Verkefnið er 

unnið af mér sem íþróttafræðinema en vert er að taka fram að ég starfa í dag sem íþrótta- og 

verkefnastjóri HK. 

Verkefnið er 12 ECTS eininga lokaverkefni höfundar til B.Sc. gráðu í íþrótta- og 

heilsufræðum við Íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík. Vill höfundur nota tækifærið og 

þakka samstarfsfólki sínu hjá HK fyrir ómældan stuðning á lokaspretti verkefnis og fyrir þá 

þolinmæði sem mér hefur verið gefin frá því að ég hóf störf hjá félaginu í apríl mánuði 2021. 

Það hefur verið krefjandi að flétta þessum tveim stóru verkefnum saman, það er nýrri vinnu 

með öllum hennar áskorunum og á sama tíma að ljúka nú við lokaáfanga í mínu þriggja ára 

námi við íþróttafræðideild HR. Mig langar einnig að þakka framkvæmdastjóra HK, Hönnu 

Cörlu Jóhannsdóttur fyrir stuðninginn sem og tækifærið. Það er ekki sjálfgefið að fá tækifæri 

til að vinna við það sem maður brennur fyrir. Ég er ótrúlega spennt fyrir komandi tímum og 

hlakka til að láta gott af mér leiða í þágu HK. Leiðbeinanda mínum Margréti Lilju 

Guðmundsdóttur færi ég að lokum bestu þakkir fyrir alla hennar aðstoð og stuðning. Það er að 

endingu von mín að verkefni þetta komi til með að nýtast HK í áframhaldandi framþróun og 

ég hlakka til að halda áfram að vinna að og byggja ofan á áður unna vinnu. 
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Inngangur 

Þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi hefur margvíslegan ávinning bæði andlegan og félagslegan. 

Mikilvægt er að íþróttafélög haldi vel utan um iðkendur sína á öllum aldri. Hafi skýra sýn og 

stefnu til þess að stuðla að fjölgun iðkenda á öllum aldri og til þess að viðhalda áhuga 

iðkenda og þannig sporna við brotfalli. Starfið þarf að koma til móts við fjölbreyttan hóp og 

ná til flestra, óháð, kyni, baklandi, þjóðerni eða annara félagslegra þátta (Jean Cóté, e.d.; 

Warburton o.fl., 2006).  

Allir sem að rekstri og umgjörð íþróttafélaga bera hagsmuni samfélags og íþróttamanna 

sinna á herðum sér og því mikilvægt að vanda til verka. Íþróttafélag sem byggir á öruggum 

grunni er líklegra til að mæta kröfum og uppskera árangur. Í verkefni þessu verðu reynt er eftir 

mesta megni að koma inn á þá áhrifaþætti er tengjast ábyrgu og vel skipulögðu rekstrarumhverfi 

íþróttafélags. Skipulagsfræðum og áhrifaþáttum farsæls íþróttaumhverfis verða gerð skil sem 

og samfélagslegu mikilvægi íþrótta og íþróttastofnanna. Hlutverki þriðja geirans og annara 

hagsmunaraðila verða einnig skoðuð í því samhengi. Aðalmarkmið fræðilegrar umfjöllunar er 

að ná utan um sem flesta áhrifaþætti að farsælu og vel reknu íþróttafélagi og nýta þá vinnu við 

gerð gæðahandbókar Handknattleiksfélags Kópavogs.  

 
 

Upphaf stjórnunar 

 
Upphaf stjórnunarfræða eins og við þekkjum þau í dag má rekja til upphafs 19. aldar en 

Frakkinn Henri Fayol, Bandaríkjamaðurinn F.W. Money og Bretinn Col. Lyndall Urwick voru 

með fyrstu fræðimönnum til þess að setja fram kenningar í skipulagsfræðum (Morgan, 2006).  

Með kenningum sínum vildu þeir miðla reynslu sinni og báru kenningarnar með sér svipuð 

markmið; áætlanir, skipulag, hlutverk yfirmanna, verkefnastýringu og stjórnun (Morgan, 

2006). 

Í upphafi stjórnunarfræða byggði starfsmannaumhverfi á menntun og reynslu og 

stjórnunarstefnur mótuðust af stigveldi, varðveislu vinnugagna, sérhæfðum verkaskiptingum 

og reglum. Slíkur stjórnunarstíll kallast á fræðimáli skrifræði (Morgan, 2006). Stjórnun gekk 

þannig út á óskert vald stjórnanda og yfirmanna til skipunar og fyrirmæla. Stjórnendur sögðu 

fyrir verkum og voru svo til alræðir. Skoðanir starfsmanna og hugmyndir skiptu ekki máli 

(Þorkell Sigurlaugsson, 1996). 

 Mikil framþróun varð í kringum aldamótin 1900 en með vaxandi markaði og 

fjölbreyttum hópum starfsmanna innan fyrirtækja þurfti að bregðast við. Þetta varð upphafið 
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af svokallaðri vísindalegri stjórnun þar sem með vísindalegum aðferðum var beitt við 

niðurröðun í störf til þess að gera störf hagkvæmari (Huczynski og Buchanan, 2009). 

Nákvæmar starfslýsingar voru gerðar og starfsmenn vissu sín hlutverk og skyldur fyrir fram. 

Stjórnendur urðu þá að einskonar skipulags- og eftirlitsmönnum sem útdeildu verkefnum og 

héldu utan um afköst starfsmanna. Upphafa lærdómsstefnu var svo í byrjun tíunda áratugs 

síðustu aldar. Þar var hlutverk stjórnandans ekki einungis að stjórna fyrirtæki og setja 

starfsfólki reglur heldur vinna með starfsfólki við úrlausnir vandamála. Tilgangurinn var að 

nýta reynslu og þekkingu starfsfólks til að auka framleiðni, skapa forskot og betra 

starfsumhverfi. Markmiðið var að fá starfsmenn til þess að koma hugmyndum sínum á framfæri 

og taka ábyrgð á skipulagsheildinni. Í lærdóms skipulagi er hver hlekkur mikilvægur frá æðstu 

stjórnendum til lægst settu starfsmanna. Stjórnendur sem aðhyllast lærdóms stjórnun líta á 

starfsmenn sem mikilvæga hlekki og vilja að þeir taki þátt í mótun og ákvarðanatökum. 

Marmiðið er að fá starfsmenn til þess að viðra hugmyndir og til að taka ábyrgð (Huczynski og 

Buchanan, 2009).  

 Fyrstu kenningar frá upphafi 20. aldar tóku á mikilvægi verkaskiptingar, sérhæfingar 

og vélvæðingar og má rekja til hugmynda Adams Smiths (Douma og Schreuder, 1992). Síðar 

á öldinni var farið að gera ráð fyrir mannlegum þáttum og menningu innan fyrirtækja. 

Stjórnskipulag þróaðist í meira mæli að láréttu stjórnskipulagi með áherslu á ferla, samskipti 

og menningu. Þá var farið að skoða lárétta þætti stjórnskipulags þar sem áhersla var lögð á 

ferla, samskipti og hagkvæmni samruna sem leiddi að sér þróun starfaskipulags yfir í 

afurðaskipulag (Daft, 2012). Þessi þróun varð síðar grunnur að lífrænu skipulagi þar sem 

áhersla er lögð á  nýbreytni og sveigjanleika. Hvers kyns stjórnskipulag mótast af markmiðum 

og stefnu heildar með tilliti til umhverfis. Stjórnskipulag virkar sem net sem tengir einstaklinga 

eða hópa að sameiginlegum markmiðum og árangri (Daft, 2012). 

Með stjórnskipulagi vilja fyrirtæki eða stofnanir sýna fram á hvernig þau hyggja á að 

innleiða stefnu og vinna að henni í átt að markmiðum. Stjórnskipulagið ákvarðar þannig 

samskiptaleiðir og flokkar starfsfólk í deildir eftir verkefnum (Douma og Schreuder, 2008). 

Þegar skipulag hentar ekki fyrirtæki getur það haft eftirfarandi afleiðingar í för með sér; hæga 

og eða slaka ákvarðanatöku, óvissu með ábyrgðavald, skort á samhæfingu verkefna, minnkandi 

áhuga starfsmanna, eftirfylgni stefnu óljós og ágreining (Smith o.fl., 2013). 

 Stjórnskipulag fyrirtækis er sá rammi sem heldur utan um starfsemina og skiptir þannig 

máli við upplýsingaflæði innan innra skipulags. Stjórnskipulag er skilgreint sem það kerfi 

athafna og skipting valdsviða þeirra starfa sem skilgreina þarf og sýnir hvernig ákvörðunarvaldi 

og vinnuframlagi er skipt. Stjórnskipulag þarf að senda þeirri skipulagsheild og því fyrirtæki 

https://www.zotero.org/google-docs/?IhhXAx
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sem við á skýr skilaboð um til hvers er ætlast, til að mæta þörfum og til að ná settum 

markmiðum skipulagsheilda. Það er gert til þess að einfalda boðleiðir þannig að upplýsingar 

berist á rétta staði á sem stystum tíma og á sem einfaldastan máta (Price Water house Coopers, 

2008). Uppbygging er mismunandi eftir eðli og stærð viðkomandi skipulagsheilda. Í flóknum 

skipulagsheildum er oft mikið um skýra verkskiptingu þar sem hver starfsmaður sinni 

afmörkuðu og skýru hlutverki. Í einfaldari skipulagsheildum er sérhæfing hins vegar minni 

(Janson og Jones, 2003). Skipulag tekur mið af verkefnum og stigveldi innan skipulagsheilda 

og hefur þannig bein áhrif á hvernig verkaskipting og samræming er háttuð. Skipulag þarfnast 

stöðugrar þróunar í takt við breyttar aðstæður. Skipulagsheildir þurfa alltaf að taka tillit til bæði 

innri og ytri áhrifaþátta til að þrífast.  

Skipulagið verður að vera skilvirkt og hentugt hverju sinni (Gareth R. Jones, 2010). 

Skipulagið þarf að taka mið á breytingum í umhverfi, það þarf að hafa stjórn á fjölbreytileika 

verkefna og skipulagsheilda og þannig nýta auðlindir sem best. Til að ná samskipta forskoti, 

þurfa skipulagsheildir að átta sig á kjarnafærni sinni og taka mið af henni við skipulagningu 

verkefna. Svo lengi sem athafnir séu í takt við kjarnafærni er grundvöllur fyrir 

samkeppnisforskoti. Skipulag þarf að stuðla að skilvirkni, hraða og nýsköpun, þannig eykur 

skipulag virði. Ef skipulag er ekki gott, dregur það úr skilvirkni og markmiðum er síður náð 

(Gareth R. Jones, 2010).  

  

https://www.zotero.org/google-docs/?bfjhPC
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Blandað skipulag eða svokallað fléttuskipulag (e. matrix structure) er algengasta form 

stjórnskipulags íþróttafélaga (Slack og Parent, 2006). Það er blanda af svokölluðu 

afurðaskipulagi (e. product structure) og starfaskipulagi (e. functional structure) (Gareth R. 

Jones, 2010). Sjá skilgreiningar í töflu 1. 

 

Tafla 1. Skilgreiningar á stjórnskipulagi samkvæmt Gareth R. Jones  

Fléttuskipulag Blandað skipulag eða fléttuskipulag á við þegar þörf er á mikilli samvinnu 

milli starfa eða svæða til að ná fram markmiðum fyrirtækis. Deildarstjórar 

hafa jöfn völd og skipulagið þarfnast mikillar samhæfingar og öflugrar 

samvinnu. Starfsmenn þurfa jafnvel að svara til tveggja eða fleiri yfirmanna 

og því gæti það skapað rugling ef ekki er vandað til verka. Blandað skipulag 

hentar vel þegar mæta á tvenns konar óskum viðskiptavina, hagkvæmni og 

eða nýjungum. Skipulagið hentar því vel í fyrirtæki eins og íþróttafélagi sem 

býr við óvissu frá umhverfi þar sem umhverfið er flókið og síbreytilegt.  

Afurðaskipulag  

 

Þetta skipulag á best við þegar vörur eru staðlaðar og líkar öðrum vörum á 

markaði. Með afurðaskipulagi næst stærðar hagkvæmni og skilvirkni í 

framleiðslu. Hættan við slíkt skipulag er þegar deildir innan fyrirtækja vinna 

ekki saman eða vinna á móti hvor annarri. Því er mikilvægt að sinna 

upplýsingaflæði og samþættingu verkefna vel.  

Starfaskipulag  

 

Einfaldasta starfaskipulagið frá stjórnunarlegu sjónarhorni. Störfum og 

verkefnum er skipt jafnt milli deilda. Kostir eru stærðarhagkvæmni og 

skipting milli afurðar, einföld boðmiðlun og krafa á stöðugleika. Ókostir eru 

hægt boðmiðlun, oft sein ákvarðanataka, mismunandi sýn stjórnenda, (svo 

sem milli markaðstjóra eða framkvæmdastjóra/ólík sýn) samræming hæg.  
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Rekstur og stjórnun íþróttafélaga 
 

Áhrifa íþrótta gætir víða í samfélagi sem mikilvægur þáttur í tómstundastarfi fólks og hluti af 

skipulögðu æskulýðs- og skólastarfi (Gunnar Valgeirsson o.fl., 1989). Að sama skapi eru 

íþróttir pólitískar og gegna þær mikilvægu hlutverki í stjórnsýslu og hagkerfum ríkja og 

sveitarfélaga sem og í milliríkja samskiptum (Gunnar Valgeirsson o.fl., 1989). Íþróttir efla 

heilbrigði og skapa fólki menningarlegar, félagslegar og efnahagslegar aðstæður og umhverfi 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). Þátttaka í íþróttastarfi hefur áhrif á líkamlegt hreysti sem og 

andlega og félagslega líðan (Slutzky og Simpkins, 2009). Þátttaka í íþróttum kennir 

margvíslega ávinninga og kosti svo sem heiðarleika, siðferði, virðingu, skuldbindingu og 

samvinnu. Í íþróttum lærist að takast á við sigra og töp, reglur og framfylgd. Þessir mannkostir 

endurspeglast í samfélaginu þar sem íþróttir stuðla að vinnusemi og háttvísi þegna í 

samfélaginu (Íþróttasamband Íslands, e.d.). Aðkoma sveitarfélaga um að viðhalda og stuðla að 

sterku íþróttastarfi á allra færi eykur líkur á að börn og ungmenni hafi aðgang að faglegu 

íþróttastarfi og getur ýtt undir lýðheilsu fullorðna einstaklinga í sveitarfélaginu (Green, 2014). 

Samband íslenskra sveitarfélaga er málsvari allra sveitarfélaga landsins og ber að gæta 

hagsmuna sveitarfélagana gagnvart ríkisvaldinu, innlendum,- og erlendum aðilum. Sambandið 

vinnur náið með ríkisstjórninni og Alþingi að stefnumótunar- og fræðslumálum (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, e.d.). 

Á Íslandi er Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ), æðsti aðili frjálsrar 

íþróttastarfsemi í landinu, sbr. ákvæði íþróttalaga (Íþróttalög nr.64, 1998). Að öðru leyti starfar 

ÍSÍ sjálfstætt og ber að hafna öllum þrýstingi, efnahagslegum, pólitískum eða annars konar. 

Tilgangur sambandsins er sem segir í lögum ÍSÍ að, efla, samræma og skipuleggja 

íþróttastarfsemi, sbr. Íþróttalög. Stuðla að þróun íþrótta, bæði afreks og almennings 

(Íþróttasamband Íslands, e.d.). ÍSÍ er landssamband héraðssambanda/íþróttabandalaga og 

sérsambanda. Öll félög sem hafa iðkun íþrótta á sínum vegum eru aðilar þar að. Alls eru um 

90 þúsund einstaklingar hér á landi skráðir íþróttaiðkendur, sem jafngildir því að rúm 27% 

þjóðarinnar stundi íþróttir með félagi innan ÍSÍ (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.). 

 Félög eru mynduð eftir þörf og aðstöðu til samvinnu um iðkun íþrótta og eru 

sérsambönd mynduð utan um ákveðnar íþróttagreinar, aðeins eitt sérsamband fyrir hverja 

íþróttagrein sem nýtur viðurkenningar Alþjóðaólympíunefndarinnar. Ólympísk sérsambönd 

eru þau sambönd sem eiga aðild að alþjóðasérsambandi íþróttagreina sem eru á dagskrá 

Ólympíuleikanna (Íþrótta og ólympíusamband Íslands, e.d.). Sérsamband fyrir hverja 

hlutaðeigandi íþróttagrein hefur heimild til boðskipta við þau félög er hafa iðkun íþróttagreinar 
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viðkomandi sérsambands á sinni stefnuskrá. Sérsamband sér þannig um samskipti við ÍSÍ og 

ber hverju sérsambandi að senda ÍSÍ árlega starfsskýrslu ásamt því að fylgja hlutverkum 

sérsambanda sem ÍSÍ setur fyrir. Sérsambönd skulu vinna að því að efla málefni viðkomandi 

íþróttagreinar, setja saman ráð og reglur. Halda utan um mótahald, skrásetja met og annast 

löggildingu dómara ásamt því að vera fulltrúi íþróttagreinar sinnar á alþjóðavettvangi og 

samræma reglur við gildandi alþjóðareglur (Lög Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, e.d.). 

 

 

 

Áhrifaþættir farsæls rekstrarumhverfis 

Stjórnandi 

Áhrifaríkir stjórnendur og sérfræðingar eiga það sameiginlegt að búa yfir hæfileikum til að lesa 

í aðstæður þeirra verkefna sem þeir fást við hvort sem er í verk stýringu, stjórnun eða sinni 

persónulegu lífsferð (Morgan, 2006). Það er undir stjórnendum komið að stýra undir mönnum 

og öðrum hlutaðeigandi og móta starfið af þeirra hugmyndafræðum og þannig bæta starfsemina 

(Þorkell Sigurlaugsson, 1996). 

Árin 2004 og 2007 voru framkvæmdar kannanir sem skoðuðu sérkenni og áherslur 

íslenskra stjórnenda (Ingi Rúnar Eðvaldsson og Guðmundur Kristján Óskarsson, 2009). Þar 

kom fram að blandaðir stjórnunarstílar og aðferðir voru algengastar hér á landi og íslenskir 

stjórnendur beita helst lýðræðislegum stjórnunaraðferðum. Karlar beita flestir felandi stjórnun 

en konur hvetjandi eða veitandi stjórnun. Rekstrarárangur var ekki talin áhrifaþáttur í vali 

stjórnunaraðferða (Ingi Rúnar Eðvaldsson og Guðmundur Kristján Óskarsson, 2009). 

Samkvæmt aðstæðukenningu Hersey og Blanchard (2006) taka stjórnunarstílar mið af 

þroskastigi einstaklinga og getu til að takast á við tiltekin verkefni.  Kenninginn er ætluð sem 

hjálpartæki eða leiðari fyrir leiðtoga að ákvarða hvernig takast skal á við verkefni og hafa áhrif 

á breytingar. Hún fær þannig leiðtoga til að hugsa um hvaða þætti þarf að taka tillit til svo 

árangur náist. Stjórnunar aðferðir skilgreina þeir í fernt; stýrandi (e. directive), hvetjandi (e. 

supportive), veitandi (e. coaching) og felandi (e. delegate) (Slack og Parent, 2006). Sjá 

skilgreiningar í töflu 2.  
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Tafla 2. Stjórnunarstílar leiðtoga samkvæmt aðstæðukenningu Hersey og Blachard  

Flokkur:          Viðeigandi þegar: 

S1 Stýrandi/ 

einvaldurinn 

 

− Verkefna áhersla lítil /leiðbeining mikil 

− Lítil áhersla á verkefnaþroska og áhuga starfsmanna, stjórnandi 

gefur skýr fyrirmæli og fylgist grannt með stöðu verkefna. 

S2 Hvetjandi/ 

leiðbeinandinn 

− Samskipta áhersla mikil/ stjórnsemi lítil 

− Lítil eða meðal áhersla á verkefna þroska og mikill áhugi 

starfsmanna. Stjórnandi veitir upplýsingar, leiðbeinir og er 

hvetjandi. 

S3 Veitandi/ 

hjálparhellan 

− Þroskastig hópa mikið/ leiðbeining lítil 

− Miðlungs,- til mikill verkefnaþroski, lítill verkvilji 

starfsmanna. Stjórnandi veitir mikin stuðning og hvetur og 

reynir að örva starfsmenn. 

S4 Felandi/  

hinn fáskipti 

− Mikill verkefnaþroski/ valdefling 

− Áhugahvöt og færni mikil 

− Stjórnandi yfirfærir vald og treystir starfsmanni til að vinna 

vinnunna. Fylgist með úr fjarlægð. 

                   

 

Hugmyndin á bak við líkanið er í grófum dráttum sú að atferli leiðtoga skapist af hvata 

starfsmanna. Þannig ef að hvati starfsmanna er lágur er áhrifaríkast að leiðtogi leggi minni 

áherslu á starfsmenn sjálfa og meiri áherslu á vinnuna. Að sama skapi þegar hvati starfsmanna 

er meiri leggur leiðtogi meiri áherslu á starfsmenn. Aðstæðukenningunni er þannig ætlað að 

hjálpa leiðtogum að hugsa um þann sveigjanleika sem þarf til að ákveða hvernig atferli virki 

best til að hafa áhrif á breytingar að árangri (Slack og Parent, 2006). Aðstæðubundin stjórnun 

tekur þannig mið af því að stjórnendastílar ráðist af aðstæðum hverju sinni (Hersey o.fl., 1996). 

Þannig ef starfsmenn hafa litla þekkingu á starfi sínu er mikil þörf á strangri stjórnun og þá 

væri alræðis stjórn áhrifarík. Í takt við þróun starfsmanna væri þá hægt að beita lýðræðislegri 

stjórnun.  Markmiðið að endingu ætti að vera að byggja upp sjálfbæra starfsmenn, sem taka 

sjálfstæðar ákvarðanir innan verkferla og eru þannig hvattir eru áfram til að sinna starfi sínu og 

afla sér þekkingar þannig að lágmarksstjórnunar sé þörf (Hersey o.fl., 1996). 
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Rannsókn á vegum Michigan studies sem skoðaði hegðun áhrifaríkra leiðtoga eða (e. 

leaders in high performing organizational units) sýndi að áhrifaríkir leiðtogar væru líklegri til 

að: Skipuleggja verkefni betur og þannig útdeila verkefnum á undirmenn og fara frekar með 

umsjón verkefna í stað þess að leysa verkefnin sjálfir. Þeir treystu á samvinnu og samheldni og 

voru líklegri til að treysta vinnuframlagi undirmanna sinna og lögðu áherslu á að fá 

umsjónarmenn til að sinna almennu eftirliti frekar en nánu eftirliti (Slack og Parent, 2006). 

 

Forysta og stjórnun 

Forysta er skilgreind sem getan til að stýra hópi að markmiðum og er aðstæðum stjórnað 

gegnum samskipti (Bass og Stogdill, 1990). Forysta er þannig stigveldi forystu og 

samstarfsfólks og einskonar samskiptaferli eins eða fleiri einstaklinga sem með hugmyndum 

sínum hafa áhrif á hegðun og hugmyndir annarra (Bass og Stogdill, 1990). Stjórnun líkt og 

áður hefur komið fram, stjórnast af hugmyndafræði stjórnandans og af þeim kenningum sem 

hann aðhyllist (Morgan, 2006). Það getur reynst erfitt að finna skýra línu á milli forystu (e. 

leadership) og stjórnunar (e. management). Fræðimenn virðast ekki vera á sama máli um hvort 

hægt sé að skilja þarna á milli. Það er hvort gerlegt sé að vera leiðtogi án þess að vera stjórnandi 

eða öfugt. Árið 1977 lýsti fræðimaður að nafni Zaleznik leiðtoganum sem listamanni sem leysti 

málinn með sköpunarkrafti og innsæi á meðan að stjórnandinn gerði það sama með skynsemi 

og eftirliti (Zaleznik, 1981). 

Bennis og Nanus settu fram þá kenningu að stjórnendur séu þeir sem framkvæmi 

hlutina á meðan að leiðtogar framkvæmdu réttu hlutina (Warren Bennis og Burt Nanus, 1985). 

John P. Kotter komst í rannsóknum sínum að því að stjórnun og forysta ættu samleið og 

fylgdust í raun að. Stjórnun fæli í sér að takast á við breytileika á meðan að forysta tæki á 

breytingunum sjálfum. Að sama skapi lagði hann það til að góð stjórnun kæmi skipulagi á 

verkferla og markmiðasetningu á meðan að forysta væri nauðsynlegur þáttur stórra breytinga 

(John P. Kotter, 1990). Margir fræðimenn hafa haft þörf fyrir að skilgreina þarna á milli og 

setja stjórnun og forystu upp sem andstæður á meðan að aðrir hafa reynt að stilla þeim um sem 

aðeins tveim af fjölmörgum hlutverkum stjórnenda sem ekki eru talin hér (Slack og Parent, 

2006). 

Rekstrarumhverfi 

Launaðar stöður innan íþróttafélaga eru stöður svo sem framkvæmdastjórar, gjaldkerar, 

íþróttafulltrúar, yfirþjálfarar, þjálfarar og fleira. Þar sem að launuð og ólaunuð störf vinna í 
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bland getur skapast skortur á formestu og skipulagningu sem getur haft neikvæð áhrif á 

framkvæmd ýmissa verkefna hjá félagi (Thiel og Mayer, 2009). Því er mikilvægt verkefnum 

sé skipt milli einstaklinga og ákvörðunar valdi dreift þannig að stjórnendur verði ekki undir 

ofálagi. Sérhæfðir starfsmenn sem vinna undir formerkjum aðalstjórnar skulu í öllum tilfellum 

vinna eftir fyrirfram formuðum verkferlum og starfaskipulagi, því ef formfestu vantar og 

hlutverk og kröfur ekki skýrar getur samvinna reynst erfið. Einstaklingur sem veit ekki til hvers 

er ætlast til af honum hefur með verklagi sínu beint eða óbeint neikvæð áhrif á starfið (Kahn 

o.fl., 1964). 

 Rekstur og stjórnun íþróttafélaga er ólíkur öðrum fyrirtækjarekstri þó að sama skapi 

þurfi markmið og hlutverk að vera skýr og í takt við stefnu og markmið.  Stefna þarf að vera 

skýr, greina þarf stöðuna til að átta sig á því hvaða leiðir skuli fara til að ná settum markmiðum 

(Ásmundsson, e.d.). Með auknum kröfum og í takt við vinsældir íþróttahreyfingarinnar 

undanfarin ár frá ýmsum hagsmunaaðilum hefur rekstur íþróttafélaga  tekið miklum 

breytingum. Íþróttafélög eru í meira mæli en áður rekin í hagnaðarskyni þar sem fleiri launaðir 

starfsmenn koma að starfinu en áður (T. Taylor og McGraw, 2006). Íþróttafélög mörg hver 

hafa þannig fært sig frá því að starfa sem hagsmunasamtök yfir í að starfa sem fyrirtæki. Þessi 

breyting er jákvæð að því leyti að hún eykur skilvirkni stjórnunarhátta til muna, starfsmenn 

hafa skýr hlutverk og verklagsreglur og geta skilað auknum afköstum (Thiel og Mayer, 2009). 

 Stefna, verklag og stjórnun fara beint og óbeint saman við fjárframlög ríkis og 

sveitarfélaga til íþróttafélaga og því betur sem haldið er utan um starfið því auðveldara verður 

að sækja styrki og önnur fjárframlög. Í því samhengi er mikilvægt að skýru skipulagi sé komið 

á í stjórnun félaga með tilliti til verklagsferla og stefnu (Seippel, 2019). Í þeim tilgangi að ná 

settum markmiðum þurfa allir sem að koma að vinna saman að sameiginlegum markmiðum. 

En til þess þá þurfa allir sem koma að hvort sem um ræðir starfsmenn, þjálfarar eða 

sjálfboðaliðar að vita að hverju sé unnið. Oft fara stefna og markmið ekki endilega saman og 

þess vegna er mikilvægt að greina og finna hverjir styrkleikar og veikleikar séu og þannig móta 

starfið. Athafnir stjórnenda þurfa að styðja við tilgang og markmið skipulagsheilda svo þannig 

sé hægt að leiða hópinn, framfylgja settri stefnu, sýna frumkvæði og taka ákvarðanir. Einnig 

er mikilvægt að útdeila verkefnum þannig að öll mikilvæg verk séu unninn, ekki bara þau sem 

auðvelt er að mæla og framfylgja heldur líka þau sem erfiðara er að greina (Eriksson og 

Svensson, 2002). 

 Formenn og framkvæmdastjórar félaga bera ábyrgð á því starfi sem unnið er hjá félagi 

ásamt starfsmönnum svo sem íþrótta fulltrúum og yfirþjálfurum. Það er þeirra hlutverk að halda 

utan um starfið og sjá til þess að markmiðum og stefnu félags sé framfylgt svo best væri kosið 
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eftir heildrænu skipulagi þannig að starfsmenn og eða sjálfboðaliðar verði ekki undir álagi í 

starfi og verkefni týnist (Cuskelly o.fl., 2006). Oft hefur verið sagt að margar hendur vinna létt 

verk og eru þar íþróttafélög ekki undanskilin. Mikið og gott starf starfsmanna og sjálfboðaliða 

verður hins vegar fljótt undir ef strúktúrinn er ekki til staðar og upplýsingar komast ekki réttar 

boðleiðir (Thiel og Mayer, 2009).  

 

Innleiðing stefnu og stjórnun breytinga 

Breytingar eru hluti af daglegu lífi og gildir þá einu um okkar daglega líf, vinnustað eða annað. 

Breytingar eru fólki háðar og óumflýgjanlegar. Hugtakið breytingastjórnun er ákveðið 

regnhlífarhugtak þeirra fræða og aðferða er stjórnendur nota við innleiðingu breytinga innan 

skipulagsheilda (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Björg Ársælsdóttir, e.d.; Slack og Parent, 

2006). Allar ákvarðanir sem teknar eru varðandi stefnu, ferla eða hvers lags innleiðingu nýrra 

lausna þurfa á breytingastjórnun að halda. Því umfangsmeiri sem breytingarnar eru því mun 

ríkari áhersla verður á góða innleiðingu (Intellecta, e.d.). 

  Til að breytingar heppnist þurfa þeir sem fyrir þeim standa að taka tillit til innra og ytra 

umhverfis skipulagsheildar. Allir þeir starfsmenn eða sú skipulagsheild sem kemur að 

breytingum þurfa að taka virkan þátt í breytingunum og vera tilbúnir til þess að færa ákveðnar 

fórnir samhliða verkefninu. Sama hver breytingin er og hve þörfin er sterk munu alltaf vera 

einhverjir aðilar mótfallnir breytingunni (Huy og Mintzberg, 2003). Það er því mikilvægt að 

undirbúningur sé góður svo hægt sé að færa með góðu móti rök fyrir þörf breytinga og innleiða 

þær á farsælan máta. 

  Ein algeng mistök við innleiðingu breytinga er sú að þörf breytinga er ekki nægilega 

vel kynnt. Það getur þar af leiðandi gert stjórnendum og öðrum þeim sem koma að 

verkefninu erfitt fyrir. Stjórnendur eiga til að vanmeta hæfni starfsmanna eða starfseininga til 

þess að takast á við breytingar sem eru fyrir höndum (Brynjar Már Brynjólfsson, e.d.). Önnur 

algeng mistök er skortur á framtíðarsýn. Þegar framtíðarsýn óskýr eða henni illa komið á 

framfæri verða breytingar svo til óþarfar þegar starfsmenn þekkja ekki tilgang og markmið 

með breytingunum (Brynjar Már Brynjólfsson, e.d.). 

  Líkt og áður sagði þurfa allir er koma að breytingum að færa ákveðnar skammtíma 

fórnir við innleiðingu breytinga. Með góðri og vel útfærðri breytingastjórnun verður 

auðveldara að sjá fyrir sér slíkan fórnarkostnað sem jákvæðan ávinning (Brynjar Már 

Brynjólfsson, e.d.). Breytingastjórnun sem slík er hjálpartæki stjórnenda til að innleiða 



16 

 

breytingar þannig að árangur náist (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Björg Ársælsdóttir, e.d.). 

Að sama skapi þurfa fyrirtæki eða stofnanir að átta sig á því að þörf sé fyrir breytingar svo 

hægt sé að sjá möguleika og tækifæri með tilætluðum breytinum. Undirbúningur er lykilatriði 

þegar kemur að vel heppnuðum breytingum (Myers o.fl., 2012). 

  Mikilvægur þáttur í farsælum breytingum er að huga að öllum þáttum breytinga. Má 

þar nefna miðlun upplýsinga. Hvernig komast upplýsingar til skila? Það er mikilvægt að nýta 

fjölbreyttar leiðir til miðlun upplýsinga. Bæði til að ná til starfsmanna sem og annara 

hlutaðeigandi (John P. Kotter, 1990). Þurr og oft síður spennandi tölvupóst samskipti koma oft 

litlu til skila og því mikilvægt að nýta aðrar leiðir svo sem kynningafundi, fréttabréf eða 

samráðsfundi samhliða. Að lokum er mikilvægt að ofmetnast ekki og lýsa yfir sigri um leið og 

vísbendingar um árangur verða sýnilegar. Það þarf stöðuga endurskoðun að fylgja eftir 

breytingum. Breytingastjórnun er háð skammtíma sigrum en á sama tíma skammtíma 

áskorunum og því mikilvægt að sinna stöðugri endurskoðun samhliða verkefninu. Þannig má 

ætlast til að árangur verði til lengri tíma (John P. Kotter, 1990). 

Áskoranir 

Sama hver slags skipulagsheildir eru standa þær alltaf frammi fyrir þeirri áskorun að ólíkir 

aðilar eru í mis góðri aðstöðu til að framkvæma ólíka hluti. Hagsmunaaðilar eins og hluthafar 

eða styrktaraðilar hafa oft meiri völd eða meiri áhrif. Ójafnvægi á milli ólíkra hagsmunaaðila 

getur gert erfitt fyrir. Hagsmunaaðilar hafa fyrirfram ákveðnar væntingar en eru ekki endilega 

í aðstöðu til þess að sjá hvort vænta megi slíks árangurs. Stjórnendur standa þannig frammi 

fyrir grundvallar áskorun gagnvart skipulagi. Þeir þurfa að þekkja mögulegar áskoranir og gera 

ráð fyrir þeim við hönnun skipulags. Þörf aðgreiningar innan skipulags fer eftir stærð. Því 

einfaldari skipulagsheild því minni aðgreining og öfugt. Með auknum fjölda starfsmanna getur 

þar af leiðandi skapast aukin þörf fyrir aðgreiningu. Aðgreiningu er annars vegar skipt lóðrétt 

sem lýsir stigveldi milli sviða eða lárétt þar sem starfsmönnum er skipt niður í verksvið og 

minni einingar. Aukin aðgreining er þó vandasöm og getur leitt til verri samskipta milli 

verkeininga og getur leitt til þess að starfseiningar fari að vinna á móti hvor annarri (Gareth R. 

Jones, 2010).  

Gott jafnvægi á milli miðstýringar og dreifingar valds er þegar millistjórnendur hafa 

umboð til að taka ákvarðanir og stjórnendur halda sig við umsjón og langtímastefnumörkun. 

Leiðir mega ekki vera það bundnar í ferla að ekki sé svigrúm til breytinga (Gareth R. Jones, 

2010). 
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Menning 

Fyrirtækjamenning er skilgreind samkvæmt (Daft, 2012) sem samheiti yfir gildi, trú og hefðir 

sem þrífast innan skipulagsheilda og sá skilningur og hugsunarháttur sem starfsfólk hefur 

tileinkað sér. Nýir starfsmenn þurfa að aðlagast þeirri sýn. Sýnileg menning segir þó ekki allt 

því mismunandi forsendur, viðhorf og skoðanir fléttast þar inn. Menning er mikilvæg við 

innleiðingu breytinga og aðlögunarhæfni skipulagsheilda og eru jafnrétti og traust grunnstoðir 

skilvirks stjórnskipulags (Gareth R. Jones, 2010). 

 

Félags- og mannauður 

Afköst starfsfólks haldast í hendur við þær vinnuaðstæður og það andrúmsloft sem til staðar er 

á vinnustað. Jákvætt andrúmsloft getur skapað hvata fyrir starfsmenn til að leggja meira á sig 

og sinna starfi sínu þá frekar af áhuga og metnaði. Hins vegar ef starfsmaður hefur ekki áhuga 

eða ánægju af starfi sínu skiptir starfsumhverfi minna máli. Lykill að farsælu starfi er því 

jafnvægi á milli ánægju starfsmanna og hvatadrifni vinnu (Pfeffer og Fong, 2005). Mannauður 

er ein af mikilvægustu auðlindum fyrirtækja og þegar vel er haldið um hag starfsfólks verður 

mannauður að kjarnafærni fyrirtækis. Það þýðir að starfsfólk sé að heilindum að vinna starf sitt 

sem veitir ákveðið samkeppnisforskot. Fyrirtæki þurfa þó að tileinka sér traust, virðingu og 

hvata sem gildi og fara eftir þeim svo þetta sé gerlegt (Pfeffer og Fong, 2005). 

Rekstur íþróttafélaga eða stofnanna er eins og annara fyrirtækja að flestu leyti þótt 

ákveðna sérstöðu megi finna er varðar félagslegan þátt í samfélagi. Markmið íþrótta 

stofnanna eru í grunninn uppbyggð virkni og skilgreind mörk. Skilgreiningu á markmiðum 

íþróttastofnanna má skipta í fimm lykilatriði samkvæmt (Pfeffer og Fong, 2005). Sjá 

skilgreingu í töflu 3. 
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Tafla 3. Skilgreining á markmiðum íþróttastofnanna samkvæmt Pfeffer og Fong 

Félagslegur þáttur  

(e. Social entity) 

Öll íþróttafélög eru skipuð af fólki eða hópum af fólki sem 

eru í samskiptum á milli til að framkvæma nauðsynlegar 

aðgerðir fyrir félagið. Fólk, félagslegar heildir, mannleg 

athafna kerfi, sem eiga samskipti sín á milli og framfylgja 

verkefnum með ákveðinn tilgang og markmið. 

Íþróttir og 

hagsmunaaðilar  

(e. Involvement in the 

sport industry) 

Þátttaka í íþróttaiðnaði; til dæmis fyrirtæki og eða aðrir 

hagsmunaaðilar sem að styðja og styrkja beint eða óbeint við 

félagið.  

Markmiðadrifin  

(e. Goal-directed focus) 

Markmið stuðla að ákveðnum tilgangi í félaginu til að ná 

ákveðnum hagnaði. Markmiðin eru yfirleitt mörg og 

mismunandi og hafa starfsmenn félagsins mismunandi 

markmið að vinna að sem og aðrir sem að starfinu koma. 

Markmið geta verið allt frá stöðugum og skilvirkum rekstri 

að hagnaði. Titlar, heilsefling og eða fjölmörg önnur minni 

eða stærri markmið einstakra vinnuheilda og einstaklinga.   

Skipulagt athafnakerfi  

(e. Consciously structured 

activity system) 

Vel hannað virkt kerfi eins og markaðsfræði, vöru- og 

þjónustu þróun, fjármál, auðlindir. Stór verkefni félaga eru 

brotin niður í smærri verkefni eða hópa verkefni. 

Merkjanleg tengsl  

(e. Identifiable boundary) 

Að setja mörk og þekkja hverjir eru félagsmenn og hverjir 

ekki. Félagsmenn eru þeir sem koma einhverju hagnaði í 

félagið eins og peningum, betri stöðu eða eitthvað annað gott 

með vinnu sinni. Meðlimir, þátttakendur, sem hafa af því 

merkjanlegan ávinning. 
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Þriðji geirinn 
 

Íþróttahreyfingin og atvinna innan hennar hefur tekið miklum breytingum undanfarin ár 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). Áður voru flest störf unnin í sjálfboðavinnu og eru mörg enn, 

svo sem nefndar- og stjórnarstörf (Menntamálaráðuneytið, 2006). Áherslur í starfi og umgjörð 

er mikilvægur hlekkur í félagslegs og andlegs ávinnings íþróttastarfs. Á Íslandi líkt og í öðrum 

ríkjum Evrópu og þá aðallega Norðurlöndum er íþróttastarf byggt upp á þátttöku sjálfboðaliða 

og er iðkun íþrótta talin sjálfsögð og á færi allra (Ibsen og Seippel, 2010).  

Hlutfall þeirra sem vinna launuð störf innan íþróttahreyfingarinnar hefur aldrei verið 

stærra hvort sem það séu þjálfarar, starfsmenn eða atvinnumenn íþrótta (Zimmer, 2010). 

Hlutverk þriðja geirans hefur þá jafnframt aldrei verið eins mikilvægt og nú. Þriðji geirinn er 

sá hluti sem starfar beint eða óbeint í sjálfboða hlutverkum innan íþróttahreyfingarinnar, þá 

samtök, stofnanir eða einstaklingar sem starfa utan þess opinbera. Hlutverk þriðja geirans innan 

íþróttahreyfingarinnar er ekki að skila arði eða hagnaði líkt og hjá einkafyrirtækjum heldur að 

styðja við og vinna að hagsmunamálum í þágu félags eða íþróttar (Zimmer, 2010). 

Sjálfboðaliðar sem gefa tíma sinn og vinnu í þágu félaga eru vannýtt auðlind sem mikilvægt er 

að halda vel utanum. Sjálfboðaliðastörf innan íþróttafélaga eru mörg og mismunandi og spanna 

frá ólaunuðum stjórnunarstöðum innan félags til foreldra sem sitja í ráðum og nefndum og eða 

halda utanum fjáraflanir eða önnur tilfallandi verkefni.  
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Markmið 

Markmið þessa verkefnis er tvíþætt. Í fyrsta lagi fræðilegur undirbúningur fyrir hönnun 

gæðahandbókar Handknattleiksfélags Kópavogs og í öðru lagi handbókin sjálf. Reynt er eftir 

mesta megni að koma inn á þá áhrifaþætti er tengjast ábyrgu og vel skipulögðu rekstrarumhverfi 

íþróttafélags. Skipulagsfræðum og áhrifaþáttum farsæls íþróttaumhverfis verða gerð skil sem 

og samfélagslegu mikilvægi íþrótta, íþróttastofnanna, hlutverki þriðja geirans og annara 

hagsmunaraðila í því samhengi. Aðalmarkmið fræðilegrar umfjöllunar er að ná utan um sem 

flesta áhrifaþætti að farsælu og vel reknu íþróttafélagi og nýta þá vinnu við gerð gæðahandbókar 

Handknattleiksfélags Kópavogs.  

Gæðahandbókin sjálf er hluti af undirbúningsvinnu fyrir gerð verkferla handbókar HK 

og í raun fyrsti hluti þeirrar vinnu. Markmið gæðahandbókar HK er að koma af stað 

nauðsynlegri undirbúningsvinnu fyrir gerð verkferlahandbókar fyrir félagið sem ætlað er að 

koma starfsháttum í skorður, einfalda verkferla og gera þannig starfið skilvirkara. Vonin er sú 

að handbókin og síðar verkferlar komi til með að bæta samskipti, draga úr óþarfa flækjustigum 

og flýta boðleiðir þannig að starfskraftar nýtist sem best. Það er markmið höfundar að 

gæðahandbók þessi muni koma til með að auðvelda þá vinnu og gera skil á þeim á undirstöðu 

atriðum sem þarf við innleiðingu á slíkri vinnu. 
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Framkvæmd  

Höfundur verkefnis er íþrótta og verkefnastjóri HK og er verkefnið og handbókin sjálf unninn 

af höfundi og samþykkt af framkvæmdastjóra félags. Þarfagreining var unninn á 

samráðsfundum og með upplýsingaöflun á vefsíðu félags og öðru útgefnu efni frá félaginu. 

Stefnt er að því að handbókin verði leidd til samþykktar fyrir aðalstjórn félagsins.  
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Lokaorð 

Verkefni þetta tók töluverðum breytingum frá því að vinnsla þess hófst. Það má í raun segja að 

þetta verkefni endurspegli stöðu íþróttahreyfingarinnar. Íþróttahreyfinginn er í stöðugri þróun 

og með vaxandi kröfum og hraða samfélags hefur sjaldan verið eins mikilvægt að hlúa að 

formfestu og skilvirkni rekstrarumhverfis íþróttafélaga. Svo íþróttafélög geti með hjálp 

ósérhlífinna sjálfboðaliða og starfsmanna sinna verið stolt af sínu starfi.  

 

Við gerð verkefnis rak höfundur sig á að útgefið efni félags er margt komið til ára sinna. Það 

er mat undirritaðar að verkefni þetta muni koma til með að nýtast félaginu við framþróun og 

nauðsynlegar umbætur á fræðsluefni, verkferlum og stefnumálum félags. 

 

Það er erfitt að loka þessu verkefni sem skrifað er árið 2021 án þess að minnast á yfirstandandi 

heimsfaraldur. Undanfarið eitt og hálft ár hefur verið röff og töff ár fyrir marga og er 

íþróttahreyfingin þar ekki undanskilin. Hlutir sem áður sátu á hakanum, illa unnir og eða yfir 

höfuð ekki, hafa hins vegar fengið lífdaga. Þessi tími hefur opnað fyrir annars konar tækifæri 

og minnt á mikilvægi samskipta, samstöðu og stöðugleika sem aldrei fyrr. Með vilja og elju 

hefur þeim sem að íþróttastarfi í landinu koma tekist að halda þetta út. Nú sér loks fyrir bjartari 

tíð og ég trúi því að þetta mikla tímabil komi til með að styrkja og efla hreyfinguna sem aldrei 

fyrr. Að lokum við ég þakka samstarfsfólki mínu hjá HK fyrir ómældan stuðning á þessum 

krefjandi tímum. Mér hefur verið tekið einstaklega vel og ég hlakka til að láta en betur til mín 

taka nú þegar þessum áfanga er lokið. 
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