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Útdráttur 

 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða stöðu samfélagslegrar ábyrgðar í opinberum 

rekstri og komast að hvort stjórnendur stofnana ríkisins eru meðvitaðir um þau 

tækifæri sem felast í innleiðingu heildarstefnu um samfélagslega ábyrgð. Áherslan var 

á innri starfsemi: stjórnarhætti, samskipti og mannauð. 

 

Sjónum hefur ekki verið beint að hinu opinber með markvissum hætti fram að þessu og 

engar íslenskar rannsóknir fundust um áviðfangsefnið. Rannsóknaraðferðin tók mið af 

því og til að öðlast nauðsynlega innsýn, var stuðst við eigindlega aðferð þar sem viðtöl 

voru tekin við forstöðumenn sex ríkisstofnana en einnig var leitast við að draga upp 

mynd af því landslagi sem rekstur ríkisstofnana býr við og þær áherslur sem þar ríkja 

og  marka starfsumhverfi þeirra.  

 

Rannsóknin leiddi í ljós að allar stofnanirnar eru að sinna mörgum af þeim verkefnum 

sem falla undir hugmyndafræði samfélagslegrar ábyrgðar en töluvert vantar upp á 

meðvitund um hvað hugmyndafræðin fjallar um og hverju innleiðing heildarstefnu um 

samfélagslega ábyrgð með aðstoð GRI viðmiðanna eða ISO 26000 getur skila. 

 

Lykilorð: Samfélagsleg ábyrgð, opinber rekstur, ríkisstofnanir, stjórnarhætti, samskipti, 

mannauður, gagnsæi, GRI. 
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1 Inngangur 

 

Í þessari ritgerð er ætlunin að kanna hvort hugmyndafræði samfélagslegrar ábyrgðar 

geti fært starfsumhverfi ríkisstofnana nær starfsumhverfi skipulagsheilda á almennum 

markaði. 

 

Nám í viðskiptafræði er ferðalag sem leiðir nemendur á mismunandi slóðir í samræmi 

við fyrri reynslu þeirra og þekkingu. Reynsla höfundar, sem er ansi fjölbreytt og fengin 

úr öllum geirum atvinnulífsins, hefur varpað ljósi á, að sum innri málefni tengd 

stjórnarháttum, samskiptum og mannauðsmálum sem markvisst er hlúð að í 

einkageiranum, liggja gjarnan óbætt hjá garði í þeim opinbera en það veldur oft á 

tíðum vanlíðan og vonleysi hjá bæði stjórnendum og starfsmönnum.  

 

Við störf hjá Sameinuðu þjóðunum við uppbyggingu á líberísku lögreglunni, árin 2009 

og 2010, varð höfundi ljóst að það er hægt að breyta heiminum og gera hann að betri 

stað þegar beitt er samstilltu átaki og réttri nálgun við bæði menn og málefni. Ferðalag 

höfundar í gegnum fræðilegar nálganir viðskiptafræðinnar hófst í kjölfar þeirra starfa 

og hefur verið drifið af leit að skýringum á þessum mun ásamt leiðum til úrbóta. 

Námskeið í viðskiptasiðfræði svaraði spurningunum og er það tilgáta höfundar að leið 

til að brúa bilið geti falist í innleiðingu á heildarstefnu um samfélagslega ábyrgð. 

 

Samfélagsleg ábyrgð (e. Corporate Social Responsibility, CSR) er hugtak sem margir 

þekkja en merking þess í hugum fólks virðist þó æði misjöfn. Hugmyndafræði 

samfélagslegrar ábyrgðar á fræðilegum grunni (Bowen, 1953) hefur verið að þróast allt 

frá því um miðja síðustu öld og áherslur færst frá því að beinast að skyldu fyrirtækja 

um að framfylgja reglum eða stefnum sem stuðla að eftirsóknarverðri útkomu fyrir 

samfélagið, í þá átt að þau gangi jafnvel lengra en lög og reglur kveða á um, með það 

að markmiði að bæta samfélagið á einhvern hátt (Garriga og Melé, 2004; Greenleaf, 

2008; Ketill B. Magnússon, 2013a; o.fl.) .  

 

Hnattvæðing (e. Globalisation) hefur leikið stórt hlutverk í þessari þróun en hún opnaði 

aðgengi að ódýrari aðfangamörkuðum, bæði fyrir vinnuafl og hráefni. Henni fylgja 
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einnig áskoranir tengdar mismunandi siðvenjum, -lögum og -reglum sem hafa áhrif á 

mannréttindi, heilbrigði eða umhverfi. Hnattvæðingin hefur aukið vitund um 

takmörkuð gæði jarðarinnar og dregið fram ýmis siðferðileg álitamál sem skapast hafa, 

eins og hversu freistandi það getur verið fyrir skipulagsheild að líta framhjá 

staðbundnu óréttlæti til að auka fjárhaglsega afkomu tímabundið. (Crane, A., Palazzo, 

G., Spence, L. J. og Matten, D.,2014; ,,Transforming business“, e,d.). 

 

Þrýstingur frá hagsmunahópum, félagasamtökum og einstaklingum hefur aukist 

verulega með því aukna upplýsingaflæði sem fylgir tilkomu Veraldarvefsins. Sá 

vettvangur veitir aðgengi í upplýsingar sem varpa ljósi á atriði sem ekki var hægt að 

nálgast áður og stuðlar þannig að auknu gagnsæi (Werther og Chandler, 2011). 

Upphaflega beindist athyglin að stærri skipulagsheildum sem, með rekstri sínum, 

höfðu áberandi neikvæð áhrif á umhverfi sitt og/eða samfélag, ýmist með 

einhverskonar mengun eða slæmri meðferð á fólki. Í krafti stærðar sinnar voru athafnir 

þessara skipulagsheilda taldar fordæmisgefandi fyrir aðrar skipulagsheildir og gerð 

krafa um að þær axli ábyrgð á áhrifum sínum (Spar og Burns, 2002). Aðdragandi og 

afleiðingar efnahagshrunsins 2008 (,,Helstu niðurstöður“, e.d.)  opnaði augu margra og 

hefur meðvitund um samfélagslega ábyrgð aukist hér á landi sem og annars staðar og 

beinst nú einnig að smærri og fjölbreyttari skipulagsheildum. Opinber rekstur hefur 

hins vegar fengið litla athygli fram að þessu (Adams, Muir, og Hoque, 2014).  

 

1.1 Rannsóknarspurningar 
 

Í kjölfar starfsnáms höfundar hjá fjármálaráðuneytinu vorið 2015, á skrifstofu umbóta 

og stjórnunar, vaknaði áhugi á að skoða stefnu um samfélagslega ábyrgð, máta hana 

við stofnanir ríkisins og kanna hvort slík stefna geti komið að gagni við að mæta þeim 

áskorunum sem blasa við hvað hina ýmsu innri rekstrarþætti og -starfsemi varðar 

(Adams o.fl., 2014; Borins, 2002; Burke, Noble og Cooper, 20013; Kaplan og Norton, 

1996; Ríkisendurskoðun, 2011). Starfsnámið fólst í því að kynnast stjórnskipulagi 

ríkisins almennt og hvernig stefnumörkun og -mótun er þar háttað. Markmiðið var að 

skoða hvort sambærilegri hugmynda- og/eða aðferðafræði er beitt við stefnumótun hjá 

hinu opinbera og lögð er áhersla á í stjórnunar- og stefnumótunarfræðum 

viðskiptafræðinnar.  



 4 

Við þessa skoðun kom í ljóst að stefnumörkun og -mótun er allt annars eðlis hjá ríkinu 

en gengur og gerist hjá einkafyrirtækjum, félagasamtökum og stærri hlutafélögum þar 

sem markmiðið lítur oftar en ekki að því að ná einhverskonar samkeppnisforskoti og að 

auka hagrænan ávinning. Tilgangur ríkisstofnana er að þjóna samfélaginu á einn eða 

annan hátt og má því gera ráð fyrir að allir íbúar samfélagsins og jafnvel aðilar utan 

þess geti haft hagsmuni af rekstri þeirra. Fyrir vikið þarf að taka tillit til mun stærri og 

fjölbeyttari hóp haghafa.  Áherslan er á ytri þætti eða hið opinbera hlutverk stofnana 

gagnvart samfélaginu og ráðast rekstrarfjármunir sem þeim eru úthlutaðir samkvæmt 

fjárlögum af þeim opinberu stefnum sem þær bera ábyrgð á eða taka þátt í að móta og 

innleiða með öðrum stofnunum eða ráðuneytum ríkisins (Fjárlög fyrir árið 2015, 

Forsætisráðneytið, 2013; Þingskjal 232, 2014/2015).  

Áherslur síðustu tuttugu ára tengdar stefnu um nýbreytni í ríkisrekstri 

(Forsætisráðuneytið, 1993, 1996, 1998, 2007) hafa fært ábyrgð á þróun og stefnumótun 

á innri rekstrarþáttum og starfsemi (stjórnarháttum, samskipti og mannauðsmálum) yfir 

á herðar forstöðumanna. Þetta fyrirkomulag veldur því að ekki er tekið sérstakt tillit til 

þeirra fjármuna sem þessir þættir krefjast á pólitískum vettvangi og því lítill gaumur 

verið gefinn þeim neikvæðu áhrifum sem innri starfsemi stofnana getur haft á ríkjandi 

menningu og samfélag ef ekki er unnt að sinna þeim með markvissum hætti. Þar sem 

stofnunum er aðeins skylt að gera grein fyrir þáttum sem tengjast beint þeim 

fjármunum sem þeim er úthlutað, þá er erfiðara að tryggja gagnsæi á þá ófjárhaglega 

þætti starfseminnar sem almenningur og opinberir aðilar eiga tilkall til að njóta 

(Borins, 2002; Guidelines, e.d.; Ríkisendurskoðun, 2012). 

Ríkisendurskoðun (2011, 2014) og fleiri aðilar hafa bent á þessa skekkju og í fyrri 

hluta fjárlagafrumvarpsins fyrir árið 2015 (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2014), en 

sá hluti sem fjallar um stefnu og horfur til næstu ára, er brugðist við þeim ábendingum. 

Þar eru settar fram nýjar áherslur sem ekki hafa komið fram áður: nýjar lausnir fyrir 

nýja tíma, framúrskarandi mannauð og ýmislegt fleira sem lýtur að innri starfsemi 

stofnana ríkisins. Dregnar eru fram áherslur, stöðumat og forsendur fyrir lykil verkefni 

hvers kafla, sem ætlað er að mæta þeim áskorunum sem við blasa (Fjárlagavefurinn, 

2015). 
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Markmið þessarar ritgerðar er að fylgja starfsnáminu eftir og leita nú svara við tveimur 

rannsóknarspurningum: hver er staða samfélagslegrar ábyrgðar í opinberum 

rekstri, með tilliti til innri þátta rekstursins: stjórnarhátta, samskipta og 

mannauðsmála? og: getur innleiðing heildarstefnu um samfélagslega ábyrgð 

minnkað muninn sem ríkir á milli opinbera- og einkageirans þegar kemur að 

þessum þáttum? 

1.2 Uppbygging ritgerðar 
 

Ritgerðin inniheldur þrjá megin hluta: fræðilega umfjöllun, rannsóknarhluta og 

umræðu.  

 

Fræðilegi hlutinn skiptist í þrjá kafla og hefst í kafla tvö, þar sem hugmyndafræði 

samfélagslegrar ábyrgðar verður gerð skil. Fyrst verða helstu kenningar reifaðar út frá 

fjögurra vídda módeli Garriga og Melé (2004) en því er ætlað að kortleggja þann 

hafsjó kenninga sem settar hafa verið fram um samfélagslega ábyrgð út frá áherslum 

þeirra og hugmyndafræði. Næst verða kynnt þau alþjóðlegu viðmið og verkfæri sem 

höfundur telur líklegt að komið geti að gagni við stefnumótun og innleiðingu á 

samfélagslegri ábyrgð hjá hinu opinbera. Að lokum verður staða fræðilegrar umræður 

og rannsókna á Íslandi skoðuð og óbirt módel um þroska samfélagslegrar ábyrgðar 

kynnt til sögunnar. 

 

Í kafla þrjú verða dregnir fram þeir helstu þættir sem skapa það ólíka landslag er 

aðgreinir opinberan rekstur frá einkarekstri og skapar það bil sem höfundur vill brúa.   

Farið verður gróflega yfir þær áherslur og hugmyndafræði sem markað hafa 

stefnumörkun hjá hinu opinbera á síðustu 20 árum. Laga- og rekstrarumhverfi og 

helstu verkfæri verða skoðuð. Einnig verður farið yfir helstu áherslur í stjórnunar- og 

stefnumótunarfræðum sem taldar eru skipta sköpum og nálganir skoðaðar sem nota má 

við innleiðingu á stefnu um samfélagsábyrgð. 

 

Í kafla fjögur verður dreginn fram sá ávinningur sem mögulega fæst af því að innleiða 

stefnu um samfélagslega ábyrgð hjá stofnunum ríkisins með tilliti til stjórnarhátta, 

samskipta og mannauðsmála. 
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Fimmti kafli snýr að rannsóknarhluta ritgerðarinnar en þar verður eigindlegri rannsókn 

um stöðu samfélagslegrar ábyrgðar í opinberum rekstri gerð skil og niðurstöður hennar 

kynntar. Sex stofnanir tóku þátt í rannsókninni og hefur engin þeirra markvisst innleitt 

stefnu um samfélagslega ábyrgð. Samkvæmt heimildum höfundar hefur ekki farið fram 

rannsókn á samfélagslegri ábyrgð í rekstri ríkisstofnana hér á landi og er því um 

grunnrannsókn að ræða.  

 

Í sjötta kafla fer fram umræða um niðurstöðurnar þar sem þær eru settar í samhengi við 

fræðilega umfjöllun ritgerðarinnar. Snýst hún meðal annars um að skoða hvar þessar 

sex ríkisstofnanir eru staddar í þroska samfélagslegrar ábyrgðar og meta stöðuna hjá 

hinu opinbera almennt út frá fræðunum. Eins verður umfjöllun um þau tækifæri sem 

ríkisstofnunum standa til boða ef þær ráðast í innleiðingu á samfélagslegri ábyrgð. 

Kaflar sjö og átta innihalda heimildaskrá og viðauka.  
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2 Hugmyndafræði, kenningar og verkfæri 

 

Þessum kafla er ætlað að gefa yfirsýn yfir samfélagslega ábyrgð sem fræðigrein og 

skoða hver birtingarmynd hennar er hér á landi. 

 

 Árið 1953 skrifaði  Robert Bowen bókina ,,Social responsibilities of the businessman“ 

en hann er af mörgum talinn faðir hugmyndafræðinnar um samfélagslega ábyrgð. Frá 

þeim tíma hafa fjölmargir leikmenn og fræðingar sett fram hugmyndir og kenningar 

undir hugtakinu samfélagsleg ábyrgð þar sem horft er á samspil viðskipta og 

samfélags, frá hinum ýmsu siðrænu sjónarhornum. Skiptar skoðanir og óreiða ríkja þó 

enn um hvað hugtakið stendur fyrir og hvað stefnu um samfélagslega ábyrgð er ætlað 

að koma til leiðar  (Sigurthorsson, 2012). Ein algengasta tiltrúin er að samfélagsleg 

ábyrgð snúist um ábyrgðir skipulagsheilda, að þær nái ekki bara til fjárhagslegra áhrifa 

hennar heldur einnig til allra þeirra félagslegu eininga sem rekstur hennar hefur áhrif á, 

í því samfélagi sem hún starfar (Burchell, 2008; Carroll, 2008).  Kincaid (2012) gengur 

skrefinu lengra og segir samfélagslega ábyrgð í sinni sönnustu mynd leitast við að 

þjóna samfélaginu, ekki til að knýja fram aukinn fjárhagslegan ávinning, heldur til að 

gefa eitthvað til baka til mannkynsins og stuðla þannig að því að gera heiminn betri 

(Kincaid, 2012) . 

 

Blowfield og Murrey (2008) sögðu bilið á milli þeirra skipulagsheilda sem sýndu 

frumkvæði til að láta gott af sér leiða og voru meðvituð um áhrif sín, og þeirra sem 

gerðu ekkert umfram það sem krafist var, hafa skapað mikilvægan umræðugrundvöll 

fyrir fræðimenn, stjórnmálamenn og almenning um jákvæð og neikvæð áhrif 

skipulagsheilda á samfélagið. Mikilvægar spurningar hafi vaknað eins og: Er hagnaður 

þeirra réttlætanlegur ef hans er aflað með því að skaða umhverfið? Eiga fyrirtæki að 

skila einhverju hlutfalli af hagnaði sínum aftur til þess samfélags sem það starfar í? Er 

hægt að treysta hinu opinbera til að ákveða hvað er samfélaginu fyrir bestu og að hafa 

svo einnig eftirlit með því að reglum um slíkt sé framfylgt? Á grundvelli spurninga 

sem þessara hafa svo sprottið upp hinar ýmsu hugmyndir, skilgreiningar og kenningar 

um samfélagslega ábyrgð. 
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2.1 Kortlagning kenninga um samfélagslega ábyrgð 
 

Í þessum kafla verða helstu kenningar og áherslur sem komið hafa fram um 

samfélagslega ábyrgð kynntar til að fá yfirsýn yfir hugmyndafræðina og bera kennsl á 

hverjar þeirra, falli best að opinberum rekstri.  Stuðst verður við kortlagningu Garriga 

og Melé (2004) sem flokkuðu kenningarnar eftir áherslum og felldu undir fjórar af 

grunnstoðum mannlegs samfélags; hagræna- (e. Instrumental), pólitiska- (e. Political), 

sameinandi- (e. Integrative) og siðferðilega (e. Ethical) stoð.  

  

 

Mynd 1. Fjórflokkun kenninga um samfélagslega ábyrgð (Garriga og Melé, 2004). 

 

2.1.1 Hagræna stoðin - efnahagslegt tæki 

Undir hagrænu stoðina fella Garriga og Melé (2004) kenningar þar sem samfélagsleg 

ábyrgð er notuð sem tæki til að auka hagnað eða hagrænan ávinning af einhverju tagi. 

Þeim kenningum er skipt í þrjá undirflokka þar sem áherslan er: 1. að auka virði 

hluthafa (Friedman, 1962; Jensen, 2001; Windsor, 2001) en þar er áherslan á að með 

því að skapa virði fyrir eigendur/hluthafa þá skapast virði fyrir samfélagið;. 2. að ná 

samkeppnisforskoti með því að auka sameiginlegt virði á einhvern hátt (Barney, 1991; 

Husted og Allen, 2000; Porter,1980; Porter og Kramer, 2002, 2011; Wernelfelt, 1984). 

Þessar kenningar bera kennsl á að horfa þurfi á mögulegan ávinning fleiri aðila en 

eigandanna frá upphafi  (Porter og Kramer, 2011)  og 3. að markaðsetja vöru og 

• Áhersla á að ná fram efnahagslegum 
markmiðum í gegnum samfélagsleg verkefniHagrænar

• Áhersla á að skipulagsheildir noti aðstöðu sína, 
vald og áhrif af ábyrgðPólitískar

• Áhersla á að finna sameiginlegan flöt sem mætir 
bæði þörum skipulagsheilda og  þess samfélags 
sem hún starfar í 

Sameinandi

• Áhersla á að skoða hvernig hegðun 
skipulagsheilda getur stuðlað að betra samfélagiSiðferðilegar
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þjónustu í tengslum við ákveðinn málstað, af annað hvort samfélagslegum- eða 

siðferðilegum toga (Murray og Montanan, 1986; Varadarajan og Menon, 1988) en á 

þeim grundvelli geta skipulagsheildir aðgreint vörumerki sín til að auka orðspor sitt á 

sama tíma og málstaðurinn nýtur góðs af (Smith og Higgins, 2000).  

 

Ákveðin sjálflægni einkennir þessar kenningar, þar sem vörumerkja- og 

ímyndarstjórnun ásamt almannatengslum snúast oftar en ekki um að tengja vörumerkið 

eða skipulagsheildina málstað sem neytendum stendur nær með það að markmiði að 

fjölga viðskiptavinum eða stækka markaðinn, frekar en að stefnt sé að því að láta gott 

af sér leiða (Garriga og Melé, 2004; Kincaid, 2012) . 

 

2.1.2 Pólitíska stoðin - félagslegt áhrifavald  

 

Hugmyndir og kenningar sem fjalla um samskipti og samspil viðskipta og samfélags í 

tengslum við valdastöðu og ábyrgðir skipulagsheilda falla undir pólitísku stoðina eða 

hið félagslega áhrifavald sem þeim er ýmist gefið eða þær taka sér. 

 

Davis (1960) var einn af þeim fyrstu til að rannsaka það vald sem skipulagsheild getur 

öðlast í því samfélagi sem hún starfar í. Hann líkti skipulagsheildum við félagslegar 

stofnanir og lagði áherslu á að þær yrðu að vera meðvitaðar um og fara vel með það 

vald sem þeim væri gefið. Þetta vald má rekja bæði til innri þátta sem tengjast 

kjarnastarfsemi þeirra (vinsældir eða mikilvægi vöru eða þjónustu) og ytri þátta er 

varða t.d. stöðu skipulagsheilda í því samfélagi sem þær starfar í (einokun, stærð eða 

umfang). Vald skipulagsheilda getur því verið af efnahagslegum, félagslegum og/eða 

pólitískum toga og birtist í þeim áhrifum sem þær geta haft með athöfnum sínum eða 

athafnaleysi.  Davis hafnaði hugmyndinni um hinn frjálsa markað (Friedman, 1970), 

sem snerist um að ekki þyrfti að leggja aðrar siðferðilegar skyldur á stjórnendur en þá 

að skila eigendunum arði, þar sem markaðurinn skapar hið nauðsynlega aðhald sem 

tryggir að, ef skipulagsheild sýnir ósiðsama hegðun þá munu neytendur og samfélagið 

snúa við henni baki (Garriga og Melé, 2004). 
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Stjórnarskrárhyggja (e. Corporate constitutionalism) 

Davis (1967) setti fram tvær meginreglur um hvernig skipulagsheildum beri að fara 

með það vald sem þeim er gefið. Önnur er jafnan um samfélagsvald (e. the social 

power equation)  en hún lýtur að jafnvæginu milli ábyrgðar og valds þar sem ábyrgðin 

vex í hlutfalli við það vald sem skipulagsheildin öðlast. Hin tekur á lögmáli ábyrgðar 

(e. the iron law of responsiblity), sem vísar til þeirra neikvæðu áhrifa sem geta orðið 

þegar valdið er ekki notað. Ábyrgðin hvílir því á efnahagslegum, pólitískum og 

samfélagslegum grunni þar sem fyrirtæki geta, í krafti valdsins, haft áhrif á þætti er 

varða mannleg gildi og samfélagslegan ábata. Valdið er svo takmarkað af þeim ramma 

sem hagsmuna- og þrýstihópar (e. constitunecy groups) skapa skipulagsheildum, en 

þeim ramma má líkja við stjórnarskrá lýðræðisríkja. Á þeim grundvelli spratt heiti 

þessarar kenningar, en hún er kölluð stjórnarskrárhyggja skipulagsheilda (Davis,1967; 

Garriga og Melé, 2004). 

 

Sameinandi samfélagssamningurinn (e. Integrative social contract theory) 

Donaldson (1982) setti fram kenningu byggða á heimspeki John Locke (1632 - 1704) 

um að óformlegt samkomulag ríki á milli viðskiptalífsins og samfélagsins, um óbeinar 

kvaðir fyrirtækja gagnvart samfélaginu. Donaldson og Dunfee (1994) víkkuð þessa 

kenningu og sögðu kvaðirnar markast og litast af því menningarsamfélagi sem 

fyrirtækin starfa í hverju sinni, bæði í innra- og ytra samfélagi þeirra. Samkomulagið er 

svo samofið þeim stjórnunar- og stigveldis venjum ásamt viðmiðum og gildum sem 

ríkja en þau byggja á ýmsum trúarlegum, pólitískum og heimspekilegum hugmyndum 

sem móta menningu hvers samfélags. Sameinandi samfélagssamningurinn getur því 

skapað góðan grundvöll fyrir ólíka aðila að stofna til lögmætra og heiðarlegra viðskipta 

sín á milli (Garriga og Melé, 2004). 

 

Skipulagsheildin sem ríkisborgari (e. Corporate citizenship) 

Hugmyndin um skipulagsheildina sem ríkisborgara eða þjóðfélagsþegn kom upp á 

yfirborðið upp úr 1980 og hefur hugtakið orðið sí vinsælla, bæði í fræðilegu- og 

viðskiptalegu tilliti (Andriof og McIntosh   2001; Matten og Crane   2005). Carroll 

(1999) telur hugmyndina vera nýja birtingarmynd af hlutverki skipulagsheilda í 

þjóðfélaginu og segir hana stangast verulega á við aðrar kenningar um ábyrgð 

skipulagsheilda í samfélaginu, þar sem hún gerir ráð fyrir því að þær taki frumkvæðið 
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og beiti sér fyrir umbótum í samfélaginu. Ef hugtakið er skoðað í víðara samhengi, þá 

hafa skipulagsheildir einnig komið inn á vettvang samfélagsins á þeim sviðum sem 

ríkinu hefur mistekist að verja hagsmuni borgaranna. Birtingarmynd þess má sjá á 

vettvangi einka- og hlutafélagavæðingar þar sem einkafyrirtæki hafa tekið að sér æ 

fleiri hlutverk ríkisins við að þjónusta borgarann  (Matten og Crane   2005). 

 

Í kjölfar ýmissa umbóta síðustu áratugi hafa staðbundnar áherslur vikið fyrir áhyggjum 

af hnattvæðingu stórra alþjóðafyrirtækja. Sú umræða hefur leitt til aukinnar 

meðvitundar um ýmislegt sem betur má fara og skapað grundvöll til að taka á þeim 

málum. Sem dæmi um áhrif þeirrar umræðu þá skrifuðu 36 stærstu alþjóðafyrirtæki 

heims undir yfirlýsingu á þingi World Economic Forum í New York árið 2002 um að 

samþætta grundvallaratriði samfélagslegrar ábyrgðar við kjarnastefnu þeirra (Garriga 

og Melé, 2004). 

 

2.1.3 Sameinandi stoðin - samþættingar kenningar   

 

Kenningar sem Garriga og Melé (2004) fella hér undir byggja á forsendum um að 

skipulagsheildir verði fyrir áhrifum af félagslegum sjónarmiðum, byggðum á þörfum 

eða eftirspurn samfélagsins á hverjum tíma. Ef þær taka ekki tillit til þeirra sjónarmiða, 

þá vaxa þær hvorki né þrífast nógu vel til að geta viðhaldið rekstri sínum.  

 

Málefnagreining (e. Issues management) 

Upp úr 1970 þá var farið að skoða svörun skipulagsheilda við hinum ýmsu félagslegu 

áhrifum sem rekstur þeirra getur haft og hvernig hægt væri að búa til ferla til að stjórna 

eða draga úr þeim áhrifum. Með því beina sjónum að hinum ýmsu málefnum var leitast 

við að skoða bilið á milli sjónarmiða og væntinga samfélagsins til skipulagsheilda og 

hversu langt skipulagsheildir ganga til að mæta þeim. Þarna var verið að horfa á hið 

svokallaða gráa svæði þar sem hvorki lög né reglur gilda og gert ráð fyrir að 

skipulagsheildir lesi óbein skilaboð samfélagsins um hvað teljist sæmandi og taki 

ábyrgð á því að brúa bilið  (Sethi, 1975; Ackerman, 1973; Ackerman og Bauer, 1976). 

 

Litið hefur verið á málefnagreiningu sem stefnumótandi verkefni (Greening og Gray, 

1994) þar sem horft er á sambandið á milli stjórnarhátta og ýmissa mannlegra þátta, 

bæði innan skipulagsheildarinnar og utan hennar. Ackerman (1973) og fleiri skoðuðu 
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hvaða innri þættir hefðu áhrif á félagslega líðan innan skipulagsheilda og hvernig 

mætti nota þá til að taka á vandamálum innan hennar. Hvernig félagslegar hugmyndir 

eru skapaðar og endurskapaðar þar til þær festast í sessi, kallaði hann ferli 

stofnanavæðingar (e. process of institutionalization). Jones (1980) lagði áherslu á að 

ekki mætti dæma hegðun skipulagsheildarinnar (e. corporate behaviour) út frá þeim 

normum sem skapast í slíku ferli heldur þyrfti að breyta ferlunum sem sköpuðu 

normin, það væri hin rétta nálgun samfélagslegrar ábyrgðar. 

 

Grundvallarreglan um almannaábyrgð (e. Principle of public resposnsibility) 

Preston og Post (1975) lögðu áherslu á þátttöku skipulagsheilda í því að hanna og þróa 

leiðbeiningar og almennar reglur er lúta að rekstri og stjórnun skipulagsheilda og færa 

sig þannig frá því að þurfa sífellt að lesa og bregðast við kröfum samfélagsins sem 

byggðar eru á óskrifuðum siðareglum þess. Preston og Post töldu rétt að leiðbeiningar 

um stjórnarhætti skipulagsheilda væru rammaðar inn með almennum reglum (e. public 

policy) sem tækju tillit til settra laga, óskráðum siðareglum og almennum viðhorfum er 

lúta að rekstri skipulagsheilda.  

 

Stjórnun hagaðilatengsla (e. Stakeholder management) 

Í stað þess að bregðast bara við kröfum einka- eða opinberra aðila í tengslum við 

sértækar eða almennar ábyrgðaskyldur sem skipulagsheildir bera, þá beinir stjórnun 

hagaðilatengsla radarnum að mikilvægum hagaðilum og metur hvaða áhrif stefnur, 

starfshættir og starfsemi skipulagsheildarinnar hefur á þá. Hagaðilarnir finnast bæði í 

innra- og ytra umhverfi skipulagsheildarinnar og áhrifin geta verið bæði jákvæð og 

neikvæð. Markmiðið er að greina þessi áhrif  svo hægt sé að hafa stjórn á þeim 

(Garriga og Melé, 2004). Að beina sjónum að hagaðilatengslum er ekki nýtt af nálinni, 

en stjórnun þeirra út frá fræðilegum sjónarmiðum má rekja til loka áttunda áratugar 

síðustu aldar þegar Emshoff og Freeman (eins og vísað er til í Sturdivant, 1979)  settu 

fram tvö megin lögmál í grein sem þeir skrifuðu árið 1978, en þau lögmál byggja á 

hagaðilatengslum.  

 

Fyrra lögmálið er að hámarka samstarf á milli allra mögulegra hagaðila og finna 

sameiginlegan grundvöll sem fellur að markmiðum skipulagsheildarinnar. Annað 

lögmálið segir að skilvirkustu leiðirnar til að viðhalda góðum hagaðilatengslum, fela í 
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sér að gera áætlanir, sem mæta mikilvægustu hagsmunum sem flestra hagaðila 

(Emshoff og Freeman, 1978).  

 

 

Samfélagsleg frammistaða (e. Corporate social performance) 

 

Árið 1979 setti Archie Carroll fram þrívítt, teningslagað, líkan sem ætlað var að mæla 

frammistöðu skipulagsheilda út frá hinum ýmsu félagslegu sjónarmiðum eða 

álitamálum. Líkanið innihélt þrjár víddir: 1. grunn skilgreiningu á samfélagslegri 

ábyrgð,  2. lista yfir félagsleg málefni sem falla undir samfélagslega ábyrgð og 3. 

hvernig best er að bregðast við félagslegum álitaefnum. Carroll (1991) útfærði svo 

fyrstu víddina nánar í píramída samfélagslegrar ábyrgðar þar sem hann skiptir 

ábyrgðum skipulagsheilda upp í fjóra flokka út frá mikilvægi og áherslum. 

 

Efnahagsleg ábyrgð (e. Economic responsibilites) liggur neðst en þar á eftir kemur 

lagaleg ábyrgð (e. Legal responsibilities). Undirliggjandi krafa eða sáttmáli ríkir um að 

skipulagsheildir uppfylli þessar tvær ábyrgðir enda liggja þær til grundvallar öllum 

rekstri. Siðferðileg ábyrgð (e. Ethical responsibilities) fylgir þar á eftir og er þá komið 

að væntingum samfélagsins um að skipulagsheildir haldi sig innan þess siðferðilega 

ramma sem ríkir í því samfélagi sem þær starfa í. Eins er ætlast til að skipulagsheildin 

sé meðvituð um þau áhrif sem hún hefur á umhverfi sitt og samfélag og taki ávallt tillit 

til starfsmanna, viðskiptavina og annarra mikilvægra hagaðila. Valkvæð mannúðar- 

eða góðgerðar ábyrgð (e. Discretionary and Philanthropic responsibilities) trónir á 

toppnum og taka skipulagsheildir sjálfviljugar á sig þá ábyrgð í samræmi við óskir og 

væntingar frá bæði innra- og ytra samfélagi sínu (Carroll, 1991; Ketill B. Magnússon, 

munnleg heimild, fyrirlestur í námskeiðinu Viðskiptasiðfræði í Háskólanum í 

Reykjavík, 14. febrúar 2015). 

 

2.1.4 Siðferðileg sjónarmið 

Að lokum koma kenningar sem falla undir siðferðilegu stoðina en þær ramma inn 

tengslin milli skipulagsheilda og samfélagsins með því að beina sjónum að 

siðferðilegum viðhorfum um hvað sé rétt eða nauðsynlegt að gera til að skapa gott 

samfélag (Garriga og Melé, 2004). 
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Hagnýt hagaðilatengsl (e. Normative Stakeholder theory) 

Garriga og Melé (2004) segja suma fræðimenn líta á hagaðilatengsl eingöngu sem tæki 

fyrir skipulagsheildir til að samþætta kröfur samfélagsins sem þeim ber skilda til að 

mæta. En eftir að Freeman (1984) gaf út bók sína ,,Strategic Management: A 

Stakeholder Approach“ hafi komið fram annað sjónarhorn á hagaðilatengsl sem felur í 

sér siðferðileg sjónarmið um skyldur skipulagsheilda gagnvart þeim aðilum sem hafi 

hagsmuni að gæta í tengslum við rekstur hennar og því mikilvægi að byggja upp 

gagnkvæmt traust eða trúnaðarsamband milli hagaðila og skipulagsheildar. 

 

Hagnýt hagaðilatengsl gera ráð fyrir að skipulagsheildir framkvæmi hagaðilagreiningu 

en hún hefst á því að bera kennsl á alla mögulega hagaðila skipulagheildarinnar og má 

nota svokallað hagaðilakort í þeim tilgangi. Þegar hagaðilarnir hafa verið greindir þá 

þarf að greina annarsvegar hverjir hagsmunir hagaðilanna og skipulagsheildarinnar eru 

af tengslunum og hins vegar hvaða þarfir eða væntingar felast í þeim tengslum. Næst 

þarf að forgangsraða hagaðilum því eins og Emshoff og Freeman (eins og vísað er til í 

Sturdivant, 1979) báru kennsl á, þá er hvorki mögulegt né skynsamlegt að sinna þeim 

öllum á sama hátt. Þá er að skilgreina hvernig er best að haga samskiptunum en það 

ræðst fyrst og fremst af mikilvægi og nálægt hagaðilanna. Að lokum þarf að finna rétta 

grundvöllinn til að virkja og viðhalda skilvirkum og gagnkvæmum hagaðilatengslum 

og -samskiptum (Ketill B. Magnússon, 2015). 

 

Hagaðilasamskiptin gegna svo lykil hlutverki í því að viðhalda góðum 

hagaðilatengslum þar sem þau geta verið mikilvæg og gagnleg báðum aðilum (Ketill 

B. Magnússon, 2013a). Samskiptin geta dregið fram hversu næm skipulagsheildin er 

fyrir þeim áhrifum sem hún hefur á umhverfi sitt og samfélag og að hún sé tilbúin til að 

bregðast við mikilvægum skilaboðum sem henni berast. Þar að auki geta þau aukið 

skilning utanaðkomandi aðila á hinum ýmsu siðaklemmum sem skipulagsheildin getur 

staðið frammi fyrir (Kaptein og Van Tulder,  2003). Samskiptin skapa því grundvöll til 

að finna sameiginlega lausn sem tekur tillit til þarfa allra mikilvægustu aðilanna. 

 

Fræðimenn hafa grundvallað nálganir sínar um hagnýt hagaðilatengsl á ýmsum 

siðfræðilegum kenningum og má þar nefna reglusiðfræði Immanuel Kant (1724 -1804) 

sem leggur áherslu á þá siðferðilegu skyldu að koma aldrei fram við persónur eins og  
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tæki, heldur ávallt sem leið að markmiði. Kant kvað óhlutdrægni lykil afstöðu í öllum 

samskiptum og mikilvægt að fólk beiti einungis þeim reglum sem það er tilbúið að 

gera að almennu lögmáli því eitt skuli yfir alla ganga. Áhrif kenninga John Locke 

(1632 - 1704) um þau algildu eða náttúrulegu réttindi sem hver og einn eigi tilkall til 

ásamt þeim skyldum sem slíkum réttindum fylgja má sjá víða en einnig hafa 

hugmyndir John Rawles (1921- 2002) um hvað teljist réttlátt veitt mörgum innblástur. 

Rawles útskýrði réttlæti með hugtakinu sanngirni en samkvæmt honum er ákvörðun 

einungis réttlát ef ferlið sem leiðir að ákvörðuninni er sanngjarnt (Ketill B. Magnússon, 

2013b). Dyggðasiðfræði Aristóteles (384 fk - 322 fk) birtist svo í femínískri nálgun um 

sameiginlega ábyrgð um að hlúa að hinu félagslega neti sem við tilheyrum. Með 

áherslu á langtíma hag allra er horft á eiginleika fólks og hvað það er að gera en þannig 

geta skipulagsheildir sem eru að gera góða hluti verið fyrirmyndir annarra til góðra 

verka (Garriga og Melé, 2004; Ketill B. Magnússon, munnleg heimild, fyrirlestur í 

námskeiðinu Viðskiptasiðfræði í Háskólanum í Reykjavík, 21. febrúar 2015). Nútíma 

leiðtogafræði sem leggja áherslu á samfélagslega ábyrgð slá á sömu strengi þar sem 

áherslan er á að leiðtoginn sé meðvitaður um eigin styrk- og veikleika. Með því að 

viðurkenna veikleikana skapast grundvöllur til samvinnu og valdeflingar sem byggir á 

trausti og heilindum sem svo skilar sér í auknu heilbrigði starfsmanna og vellíðan í 

starfi (Greeleaf, 2008; Sigrún Gunnarsdóttir, 2015; Sigrún Gunnarsdóttir og Birna 

Gerður Jónsdóttir, 2013). 

 

Almenn réttindi (e. Universal rights) 

Hugmyndafræði samfélagsábyrgðar sem byggir á siðferðilegum grunni má sjá í ýmsu 

alþjóðlegu samstarfi. Hnattrænn sáttmáli Sameinuðu þjóðanna, UN Global Compact 

(e.d.), byggir á álþjóðlegum sáttmálum sameinuðu þjóðanna um almenn 

grundvallarrétttindi fólks eins og mannréttindi. Þeir sáttmálar sækja stoðir sínar í 

margvísleg sammannleg siðferðileg gildi og viðmið og eru því yfirfæranleg á þau 

mismunandi menningarsamfélög sem eru aðilar að Sameinaðu þjóðunum (Garriga og 

Melé, 2004).  

 

Sjálfbær þróun ( e. Sustainable development) 

Sjálfbær þróun er önnur hugmyndafræði um samfélagsábyrgð sem kom fyrst fram á 

vettvangi Sameinuðu þjóanna árið 1997 (Report, 1987) en hú byggir á sammannlegum 

gildum en hún felst í því að við notum bæði auðlyndir og gæði án þess að koma í veg 
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fyrir að komandi kynslóðir geti gert hið sama . Sjálfbær þróun snýst því um að ganga 

aldrei á höfuðstólinn heldur að njóta einungis ávaxtanna (Garriga og Melé, 2004). 

Upphaflega var áherslan á umhverfið á þjóðfélags- og hnattrænum grundvelli (e. macro 

level) en síðar bættust við félagslegar og efnahagslegar áherslur Saman skapa þær 

þriggja þátta grundvöll (e. triple bottom up) til að meta og sýna fram á árangur 

skipulagsheilda (e. micro level) sem fæst með því að innleiða samfélagsábyrgð 

(Elkington, 2006; Garriga og Melé, 2004; Ketill B. Magnússon, 2015a). 

 

Sameiginleg verðmæti eða almannaheill (e. the Common good approach) 

Þriðja birtingarmynd kenninga um samfélagsábyrgð er byggja á siðfræðilegum grunni 

koma fram í hugmyndum um mikilvægi þess að skapa sameiginleg verðmæti sem 

gagnast bæði samfélaginu (innra og ytra) og skipulagsheildinni. Þessi nálgun á rætur að 

rekja í dyggðsiðfræði Aristotelesar og leggur áherslu á að skipulagsheildin, sem aðili 

að samfélaginu, þræði ávalt hinn gullna meðalveg og miðli málum á farsælan hátt. 

Skipulagsheildin ætti að leggja sig fram um að valda samfélaginu hvorki óþægindum 

né skaða heldur hafa jákvæð áhrif í hvívetna en þannig getur hún stuðlað að aukinni 

velferð og bættu samfélagi öllum til heilla. Það gerir hún með því að skapa verðmæti 

og bjóða upp á vörur eða þjónustu á skilvirkan og réttlátan máta á sama tíma og hún 

sýnir heilindi með því að bera virðingu fyrir óframseljanlegum réttindum og reisn allra 

einstaklinga sem koma að því ferli. Skipulagsheildin leggur því sitt að mörkum til að 

skapa samstillt, heilbrigt og friðsælt samfélag þar sem vinsamlegar og réttlátar 

aðstæður ríkja nú og til framtíðar. Þessi nálgun gerir ráð fyrir að finna þurfi 

sameiginlega og sanngjarna lausn sem tekur tillit til menningar og ríkjandi aðstæðna 

hverju sinni (Garriga og Melé, 2004).  

 

Ýmsar stjórnunarstefnur og nálganir sem komið hafa fram síðustu áratugina eru í 

samhljómi við áherslur þessarar nálgunar og má þar nefna nútímaútfærslur ýmissa 

kenninga um gæðastjórnun en þær gera ráð fyrir að fólk vinni saman að því að auka 

sameiginlegt virði.  Dæmi um það er Lean straumlínustjórnun en hún leggur áherslu á 

að þjálfa starfsmenn og auka þannig bæði færni þeirra og sjálfstæði (Gebre o.fl., 2012).  

 

Nálgun Michael E. Porter og Mark R. Kramer (2011) í grein sinni ,,Creating Shared 

Value" sýnir vilja til að brúa bilið milli frjálshyggjunnar og félagshyggjunnar þar sem 

þeir segja að endurskilgreina þurfi hlutverk skipulagsheilda með sameiginlegt virði 
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skipulagsheilda og samfélags í huga. Það kemur þó fram að markmiðið sé að skapa 

nýja bylgju framleiðsluaukningar og nýsköpunar í hinu hnattræna hagkerfi og því gefið 

til kynna að grundvallar tilgangurinn sé að auka hagrænan ávinning fyrir 

skipulagsheildina sem samfélagið geti notið góðs af. Crane o.fl (2014) gagnrýna þessa 

nálgun Porter og Kramer (2011) og segja hana enn eina leiðina til greiða götu 

frjálshyggjunnar á fölskum forsendum. Nálgunin sé meingölluð og taki ekki tillit til 

ýmissa mikilværa þátta í samskiptum fyrirtækja og samfélaga eins og þeirrar togstreitu 

sem skapast hjá illa stæðum samfélögum sem vegna mikillar þarfar fyrir efnahagslegan 

ábata, gefa eftir í kröfum sínum og eru því ekki fær um að verja hagsmuni eigin 

samfélags eða þegna. 

 

2.2 Grænþvottur, hvítþvottur og ímyndarþvottur  

 

Grænþvottur (e. Greenwashing), hvítþvottur  (e. Whitewhashing) eða ímyndarþvottur 

(e. Nicewashing) eru hugtök sem notuð eru yfir athafnir þeirra skipulagsheilda sem 

segjast vera samfélagslega ábyrgar en eru það í raun ekki þegar betur er að gáð. Dæmi 

um grænþvott er þegar skipulagsheild auglýsir umhverfisvænar athafnir sínar á einu 

sviði (t.d. endurvinnur umbúðir) en þegir yfir því að hún er ekki umhverfisvæn á öðru 

sviði (t.d. notar mengandi efni í framleiðslu). Þegar skipulagsheild fjárfestir meira í 

markaðssetningu tengt góðu málefni en hún lætur af hendi rakna til þess málefnis má 

fella undir ímyndarþvott. Hugtakið hvítþvottur er svo gjarnan notað þegar 

skipulagsheildir reyna að hvítþvo sannleikann um starfshætti sína á einhvern hátt. 

Dæmi um slíkt gæti verið félagsleg mismunun af einhverju tagi, t.d. þar sem starfsfólk 

nýtur mismunandi kjara eftir því af hvaða uppruna það er og hvar það starfar, eða 

kynjamisrétti af einhverju tagi (Ketill B. Magnússon, 2015; Lára Jóhannsdóttir, 2013). 

 

Skaðinn af athöfnum sem þessum er mismikill og getur hann verið umhverfislegur, 

fjárhagslegur eða heilsufarslegur en í öllum tilfellum setja skipulagsheildir sem 

hagræða sannleikanum með slíkum þvotti, svartan blett á hóp þeirra sem vilja axla 

ábyrgð og starfa undir merkjum samfélagslegrar ábyrgðar og letur þær jafnvel til að 

upplýsa um samfélagsverkefni sín. Mikilvægt er að mæta þessum vanda og felst 

forvörnin meðal annars í aukinni fræðslu um hvað samfélagleg ábyrgð snýst um (Lára 

Jóhannsdóttir, 2013). Með aukinni þekkingu og framsetningu á mælanlegum viðmiðum 
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sem falla undir samfélagslega ábyrgð og birt eru opinberleg, skapast grundvöllur fyrir 

nausynlegt gagnsæi til að bera kennsl á þennan þvott. Þannig getur almenningur gert 

kröfur og veitt nauðsynlegt aðhald á sama tíma og dregið er úr neikvæðum áhrifum 

svörtu sauðanna   

2.3 Alþjóðleg viðmið og verkfæri 
 

Samfélagsleg ábyrgð hefur öðlast sess sem einn af þeim mælikvörðum sem meta stöðu 

og árangur skipulagsheilda. Ýmsar nálganir eru viðhafðar við að innleiða og mæla 

samfélagslega ábyrgð en mikilvægt er að styðjast við fyrirfram skilgreindan ramma til 

að skýrslugerð um viðfangsefnið verði markviss. Ólíkt fjárhagslegu bókahaldi og 

skýrslugerð, sem byggja á lögum og samræmdum alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, 

IFRS, (lög um ársreikninga nr. 317, 2006), þá hefur ekki verið sammælst um slíkan 

alþjóðlegan ramma fyrir stjórnunar- eða önnur ófjárhagsleg reikningsskil (e. non-

financial reporting) (Adams o.fl., 2014). Í dag styðjast skipulagsheildir bæði í einka- 

og opinbera geiranum við nokkra viðurkennda staðla og viðmið og verða þeir sem 

höfundur telur viðeigandi skoðaðir í þessum kafla.  

 

2.3.1 United Nations Global Compact  

 

Árið 1999 setti þáverandi aðalritari Sameinuðu þjóðanna, Kofi Annan, fram 

hnattrænan sáttmála (e. Global Compact) um samfélagslega ábyrgð sem ætlað var að 

höfða til stjórnenda stórra skipulagsheilda um heim allan.  Sáttmálinn inniheldur 10 

meginreglur sem grunvallaðar eru á fjórum alþjóðasáttmálum: Universal  Declaration  

of  Human Rights, ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 

Rio Declaration  on  Environment  and  Development  og  UN  Convention  Against 

Corruption. Reglunum er skipað í fjóra flokka í samræmi við efni sáttmálanna:  

mannréttindi, vinnumarkaður, umhverfismál og spilling. Aðild að viðmiðunum er 

valkvæð en með aðild er gert skriflegt samkomulag um skuldbindingu um skil á árlegri 

framvinduskýrslu (e. communication on progress) samkvæmt  meginreglunum tíu. Á 

mynd 2 má sjá flokkana fjóra og þær reglur sem falla undir hvern þeirra. 
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Mynd 2. Fjórir flokkar hnattræna sáttmálans ásamt meginreglunum 10 (United Nations Global 

Compact, e.d.). 

 

Markmið Global Compact er að skapa grundvöll fyrir skipulagsheildir til að taka 

markvissan þátt í því að gera heiminn betri en það gera þær með því að endurskoða 

starfshætti sína og samþætta viðmið byggð á meginreglunum tíu við heildarstefnu 

skipulagsheildarinnar. Þannig stuðla þær saman að sjálfbæru- og samþættu hnattrænu 

velferðarsamfélagi sem tekur tillit til þarfa allra sem í því búa (Transforming business, 

changing the world, e.d.) 

 

2.3.2 Global Reporting Initiative - GRI : afhjúpun mikilvægra upplýsinga 

 

GRI á rætur sínar að rekja til bandalags frjálsra félagasamtaka um umhverfisvæn 

hagkerfi í Bandaríkjunum en umhverfisverkefni Sameinuðu þjóðanna, UNEP, átti 

einnig aðild að þróun þess. Árið 2002 varð GRI formelgur samstarfsaðili UNEP og 

árið 2006 bættust UN Global Compact og fleiri samstarfsaðilar í hópinn. Áhersla GRI 

hefur verið á útgáfu og skýrslugerð um sjálfbærni og samfélagsábyrgð ásamt fræðslu, 

rannsóknir og þróun um viðfangsefnið (GRI's history, 2010).  

 

•1 Fyrirtækjum ber að stuðla að og virða alþjóðlega viðurkenn   
mannréttindi, og
•2 tryggja að þau séu á engan hátt meðsek um mannréttindabrot

Mannréttindi

•3 Fyrirtækjum ber að halda félagafrelsi í heiðri og viðurkenna í 
framkvæmt rétt fólks til sameiginlegra kjarasamninga
•4 að útrýma allri nauðungar- og þrælkunarvinnu
•5 að tryggja  að barnavinna sé með öllu afnumin, og 
•6 að útrýma öllu misrétti hvað varðar vinnu og starfsval

Vinnumarkaður

•7 Fyrirtækjum ber að stuðla að varúðarreglu sé beitt í 
umhverfismálum, 
•8 eiga frumkvæði að því að hvetja  til aukinnar 

umhverfisábyrgðar, og 
•9 að hvetja til þróunar á umhverfisvænni tækni og aukinn 

nýtingu hennar

Umhverfi

•10 Fyrirtækjum ber að vinna gegn spilling af öllu tagi, þar með 
talið kúgun og mú

Gegn spillingu
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Settar hafa verið fram meginreglur sem hjálpa skipulagsheildum að bera kennsl á 

hvaða þætti er mikilvægt að skoða og mæla. GRI leggur áherslu á að niðurstöður 

mælinganna séu afhjúpaðar og skýrt sé frá þeim í árlegum skýrslum 

skipulagsheildanna sem birtar eru opinberlega. Til að tryggja að vinnan skili 

samanburðarhæfum tölum og upplýsingum, hafa verið settir fram samræmdir 

mælikvarðar sem unnt er að yfirfæra og beita hjá skipulasheildum í öllum geirum 

(,,G4“, e.d.).  

 

GRI leggur áherslu á afhjúpun og mælingu á fleiri rekstrarlegum þáttum en tíðkast 

hefur og falla þeir undir hin ófjárhagslegu reikningsskil (e. non-financial reporting). 

Með því, má auka gagnsæi og meðvitund um mikilvægi þessara þátta og bera kennsl á 

áhrif þeirra á reksturinn, samfélagið og umhverfið. Mælikvarðarnir skiptast í tvo 

flokka, almenn afhjúpunarviðmið (e. General standard disclosures) og sértæk 

afhjúpunarviðmið (e. Specific standard disclosures) (,,G4“, e.d.).  

 

Þau almennu snúa að sjö mikilvægum þáttum kjarnastarfseminnar: 1. Stefna og 

greining, 2.  upplýsingar um fyrirtæki, 3. mikilvægis- eða málefnagreining (e. 

materality), 4. hagsmunaaðilar, 5. rammi reikningsskila, 6. stjórnarhættir og 7. siðfræði 

og heilindi. Sértæku viðmiðin skiptast svo í þrjá megin flokka: Efnahagur, umhverfi og 

samfélag; en undir samfélagsfokkinn falla svo fjórir flokkar til viðbótar: 1. 

Mannauðsmál, 2. vinnumál og starfsréttindi, 3. mannréttindi og samfélag og 4. 

félagslegir þættir. Sértæku viðmiðunum er ætlað að endurspegla þau marktæku áhrif 

sem kjarnastarfsemin (almennu viðmiðin) hefur á efnahags-, umhverfis- og félagslega 

þætti starfseminnar (,,G4“, e.d.). 

2.3.3 International Organization for Standardization - ISO 26000 

 

Í nóvember 2010 var gefinn út alþjóðlegur staðall um samfélagslega ábyrgð, ISO 

26000, en fjöldi fulltrúa og sérfræðinga frá yfir 90 löndum kom að þróun hans. 

Staðallinn er leiðbeinandi verkfæri til að samþætta grundvallaratriði samfélagsábyrgðar 

við meginstarfsemi skipulagsheilda, hvort sem um er að ræða fyrirtæki, stofnanir eða 

félagasamtök (Ketill B. Magnússon, 2013a).  Það er gert með því að bera kennsl á þá 

undirliggjandi þætti sem grundvalla samfélagslega ábyrgð, en þeir birtast meðal annars 

í samskiptum við mikilvæga haghafa skipulagsheildarinnar (Moratis, 2014). 

Markmiðið með mótun staðalsins var að skapa sameiginlegt tungumál með því að 
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sammælast um hvernig hlutirnir eru settir fram eða orðaðir ásamt því að leiðbeina um 

þá helstu þætti sem mikilvægt er að skipulagsheildir fylgist með og mæli. Staðallinn 

leiðbeinir einnig um hvernig skipulagsheildir geta tekið á þessum þáttum og hvers þær 

geta vænst ef tekið er á þeim. Málaflokkar staðalsins eru stjórnunarhættir, sanngjarnir 

viðskiptahættir, starfsumhverfi og vinnuvernd, mannréttindi og minnihlutahópar, 

umhverfismál og samfélagsþátttaka. (ISO 26000, e.d.). Til hægðarauka fyrir þá sem 

vilja beita hvoru tveggja, GRI og ISO 26000, þá hefur verið settur saman sérstakur 

leiðavísir um hvernig best er að bera sig að við þá nálgun  (GRI - ISO , 2014).  

 

2.4 Samfélagsleg ábyrgð á Íslandi 

Samfélagsleg ábyrgð á Íslandi, sem fræðigrein, er að stíga sín fyrstu skref. Í dag býður 

enginn íslenskur háskóli upp á sérhæfingu sérstaklega á því sviði en boðið er upp á 

stök námskeið bæði á grunn- og meistarastigi, þar sem fjallað er um viðfangsefnið eitt 

og sér eða það fellt inn í námskeið eins og viðskiptasiðfræði eða heilsufræði. Fagið 

fellur undir hug- og félagsvísindasvið og er á námsskrá ýmissa deilda hjá Háskólanum 

í Reykjavík, Háskóla Íslands, Háskólanum á Bifröst og Háskólanum á Akureyri, ýmist 

sem val- eða skyldunámskeið. 

 

2.4.1 Íslenskar rannsóknir 

Í kjölfar fjármálahrunsins haustið 2008 og þeirra efnahagslegu þrenginga sem því 

fylgdu hefur áhugi og umræða um samfélagslega ábyrgð aukist töluvert hér á landi. 

Bera má kennsl á þessa breytingu þegar viðfangsefni háskólaritgerða eru skoðuð en við 

leit á Skemmunni þann 12. júlí 2015 komu upp 44 ritgerðir undir leitarorðunum 

samfélagsleg ábyrgð og CSR en þær voru allar frá árinu 2009 og síðar (Skemman, 

2015). Viðfangsefni ritgerðanna eru af margvíslegum toga allt frá grunnlínurannsókn á 

umræðu um samfélagsábyrgð í íslenskum fjölmiðlum (Dagný Arnarsdóttir, 2011)  til 

siðrænnar tísku (Harpa Lind Hrafnsdóttir, 2010).  

 

Harpa Dís Jónsdóttir (2009) beindi sjónum að stjórnendum stærri fyrirtækja hér á landi 

og hvernig þeir skilgreina samfélagslega ábyrgð í meistararitgerð sinni. Sú skoðun 

leiddi meðal annars í ljós að rúm 80% þeirra sem tóku þátt í rannsókninni telja að 

áherslan muni færast frá því að beinast helst að menningarmálum og íþróttastarfi í átt 

að auknu gagnsæi í viðskiptum. Fast á eftir gagnsæi fylgdu áherslur um heiðarleg 
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viðskipti og sanngirni ásamt jöfnun launa. Einnig kom fram að algengara er að stærri 

fyrirtæki setji fram skriflega stefnu um samfélagsábyrgð. 

 

Rannsókn Geirþrúðar Maríu Kjartansdóttur (2015) á því hvort efndir fylgi orðum hjá 

fimmtíu stærstu fyrirtækjum landsins leiddi í ljós að flest þeirra sinna einhverjum 

þáttum (Leifsdóttir, 2013)  (Dagný Kaldal(Leifsdóttir, 2013).  Eins hafa hvatar 

íslenskra fyrirtækja til aðgerða á sviði samfélagsábyrgðar og umhverfismála verið 

skoðaðir og kom þar fram að hið opinbera hefur þar mikil áhrif (Geirþrúður María 

(Kjartansdóttir, 2015)  

 

Áherslur í þeim rannsóknum sem birtar eru á Skemmunni (2015) undir 

samfélagsábyrgð eða samfélagsleg ábyrgð, eru frekar á ytri þætti og þá aðallega þau 

vistfræðilegu áhrif sem skipulagsheildir hafa á umhverfi sitt og samfélag og er það í 

samræmi við það sem tíðkast erlendis (Adams o.fl. 2014). Eins er mikil áhersla á 

fjármálafyrirtæki og þær áskoranir sem fylgja rekstri þeirra en svo má einnig sjá 

málefni sem afar langsótt er að fella undir fræðigreinin. Má þar nefna félagslegar- og 

pólitískar ábyrgðir yfirvalda og fjölmiðla gagnvart einsaklingum og samfélaginu 

(Birgir Guðmundsson, 2014; Thelma Dögg Þorvaldsdóttir, 2012). Höfundur fann enga 

rannsókn sem skoðar samfélagslega ábyrgð í opinberum rekstri en umfjöllun um 

málefnið fannst á heimasíðu Festu (e.d.). 

2.4.2 Festa 

Festa er þekkingarmiðstöð um samfélagsábyrgð sem sett var á laggirnar í október 

2011. Hlutverk hennar er að leita bestu leiða við innleiðingu á stefnu um samfélagslega 

ábyrgð ásamt því að stuðla að vitundarvakningu um viðfangsefnið og hvetja til 

rannsókna í samvinnu við háskólasamfélagið á stefnum og straumum tengdum því 

(Festa, 2015). Á heimasíðu miðstöðvarinnar er viðfangsefninu lýst á eftirfarandi máta: 

,,Í sinni einföldustu mynd felst samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja og stofnana í því að þau 

axli ábyrgð á þeim áhrifum sem þau hafa á fólk og umhverfið“ (Um Festu, ó.d.). Festa 

veitir ráðgjöf um innleiðingu á samfélagsábyrgð en einnig heldur miðstöðin úti 

heimasíðu þar sem finna má ýmsan fróðleik og verkfæri sem gagnast við innleiðingu 

og skýrslugerð (Verkfærakistan, ó.d.). 
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Vorið 2014 stóð Festa fyrir fundi um samfélagsábyrgð í opinberum rekstri þar sem rætt 

var um ávinning þess að innleiða samfélagslega ábyrga starfshætti fyrir opinberar 

stofnanir. Í umfjöllun um ráðstefnuna koma fram ýmis áhugaverð sjónarmið. Sigurður 

H. Helgason, skrifstofustjóri skrifstofu stjórnunar og umbóta í fjármála- og 

efnahagsráðuneytinu segir ,,ríkið hafa bæði innra og ytra hlutverki að gegna um 

samfélagsábyrgð.  Ytra hlutverkið felst í að stuðla að samfélagsábyrgð fyrirtækja og 

annarra aðila í samfélaginu og innra hlutverkið felst í að ríkið sýni samfélagsábyrgð í 

eigin starfi“. Sigrún Ósk Sigurðardóttir, aðstoðarforstjóri ÁTVR, segir innleiðingu á 

árangursmælikvörðum hafa haft áhrif á það hvernig samfélagsábyrgð er unnin hjá 

ÁTVR og að ávinningurinn sé mjög sýnilegur. Hann mælist meðal annars í 

fjárhagslegum sparnaði og fækkun á veikindadögum starfsmanna. Halldór Ó. 

Sigurðsson, forstjóri Ríkiskaupa, lagði áherslu á að opinber innkaup séu bæði ábyrg og 

fordæmisgefandi en reynsla hafi sýnt að útboð á vegum ríkisins hafir stuðlað að 

innleiðingu samfélagsábyrgðar hjá fyrirtækjum. Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri 

Landsvirkjunar, varaði við því að sett væru of nákvæm skilyrði um innleiðingu 

samfélagsábyrgðar þar sem slíkt gæti reynst íþyngjandi. Hún sagði hlutverk ríkisins 

frekar felast í því að setja skýr viðmið og hvetja fyrirtæki og stofnanir til að taka 

ábyrgð og skara fram út (Góður fundur, 2014).  

 

Eins og Preston og Post (1975) settu fram, þá er mikilvægt að viðskiptalífið beiti sér til 

að hafa áhrif á stefnumótun hins opinbera. Með því að skapa vettvang til að skoða 

stöðu samfélagslegrar ábyrgðar í opinberum rekstri hefur Festa stuðlað að umræðu sem 

ekki var fyrir hendi áður. Slík umræða skapar grunvöll til skoðanaskipta sem víkkað 

geta sjóndeildarhringinn og opnað augu hins opinbera um þann ávinning sem falist 

getur í því að innleiða heildarstefnu samfélaga ábyrgð (Ketill B. Magnússon, 2015). 

2.5 Þroski samfélagslegrar ábyrgðar 
 

Ketill B. Magnússon (munnleg heimild, viðtal 5. ágúst 2015b) vinnur að því að setja 

fram módel til að meta stöðu samfélagsábyrgðar innan skipulagsheilda með því að 

staðsetja hvar þær eru staddar á þroskabraut samfélagsábyrgðar. Á mynd eitt má sjá 

hver þrepin eru og hvernig þau raðast. 
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Mynd 3. þroski samfélagsábyrgðar innan skipulagsheilda (Ketill B. Magnússon, 2015b) 

 

Þrepin eru sjö, allt frá því að þekkja ekki samfélagslega ábyrgð að því að vera 

fyrirmynd um samfélagslega ábyrgð. Mikil munur felst í því hvort búið að segja að 

samfélagsleg ábyrgð sé hluti af stefnunni eða hvort búið er að setja eitthvað niður á 

blað því til staðfestingar: 

 

Mynd 4. Upplýsingar um hvað hvert þrep í þroska samfélagslegrar ábyrgða inniheldur (Ketill B. 

Mangússon). 

 

  

Þekkja 
ekki SÁ

Ákveðin í 
að inn-
leiða SÁ

Hafa 
stefnu um 
SÁ

Áætlun um 
innleiðingu 
SÁ

SÁ inn-
leidd að 
hluta

Meta 
árangur á 
opinn hátt

Alþjóðleg 
fyrirmynd 
um SÁ

•Þekking ekki til staðar meðal æðstu stjórnenda á hugmyndafræði og 
aðferðum um samfélagsábyrgð.1

•Þekking til staðar og búið að taka ákvörðun um að innleiða samfélagsábyrgð2

•Mótuð hefur verið stefna um samfélagsábyrgð og hefur sú stefn verið skrá 
niður 3

•Skrifleg áætlun um innleiðingu samfélagsábyrgðar liggur fyrir. Áætlunin er 
tímasett, inniheldur skilgreind verkefni og tekið er fram hver beri ábyrgð á 
þeim. Eins er búið að forgangsraða verkefnum og ákveða hvað verði 
framkvæmt á hvað tíma.

4

•Innleiðing er hafin og hefur áætlunin verið framkvæmd að hluta til. Dæmi um 
það gæti verið að skipulagsheild hafi hlotið jafnlaunavottun5

•Árangurinn hefur verið metinn. Dæmi um slíkt væri útgáfa samfélagsskýrslu6

•Skipulagsheildin hefur á einhvern hátt fengið viðurkenningu eða 
einhverskonar eftirtekt á alþjóðavettvangi og hefur þannig verið öðrum til 
eftirbreytini. Dæmi um það eru jarðvarmaverkefni Íslendinga.

7
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3 Landslag í opinberum rekstri  
 

Opinber rekstur og það landslag sem hann býr við er töluvert frábrugðið því umhverfi 

sem fyrirtæki á almennum markaði þekkja. Í þessum kafla er markmiðið að draga fram 

þann mismun og varpa ljósi á þann aðstöðumun sem ríkir á milli forstöðumanna 

ríkisstofnana og forstjóra eða framkvæmdarstjóra fyrirtækja á almennum markaði.  

3.1 Hlutverk og tilgangur 

Hlutverk og tilgangur opinberra stofnana er að mæta mikilvægum þörfum samfélagsins 

sem ekki er hægt að ætlast til að einka aðilar beri ábyrgð á, eins og að halda úti 

samgöngukerfi, veita heilbrigðisþjónustu, halda uppi lögum og reglu, veita almenna 

menntun og önnur velferðar úrræði. Um er að ræða þjónustu við borgarann og 

samfélagið í heild sem fjármögnuð er með framlögum úr sameiginlegum sjóðum 

þjóðarinnar. Og þar sem ábyrgðir og skyldur ríkisstofnana gagnvart samfélaginu eru 

settar fram í lögum, reglugerðum eða opinberum stefnum, þá gera trúlega flestir ráð 

fyrir því að þær séu samfélagslega ábyrgar á öllum sviðum rekstrarinns. 

 

Opinberum stofnunum eru skammtaðir fjármunir til rekstursins samkvæmt gildandi 

rammasamningi við viðeigandi ráðuneyti í tengslum við þau verkefni sem þeim er falið 

að sinna. Stofnanir ríkisins geta ekki aukið tekjur sína umfram þá fjármuni sem þeim 

eru skammtaðir þar sem þær tekjur sem þær skapa, vegna vörusölu, veittrar þjónustu 

eða annarra gjalda/sekt, renna að jafnaði óskertar í ríkissjóð. Sárafáar undantekningar 

eru á þessu og er þá um óverulegar upphæðir að ræða. Þær geta því einungis aukið 

framlegð eða nýtingu fjármuna sinna með því að auka skilvirkni í rekstrinum og 

verkfærið sem þær hafa til að gera það er falið í þeim mannauð sem þeim er úthlutaður 

(Fjárlög, 2015). 

 

3.2 Hugmyndafræði og áherslur í opinberum rekstri 
 

Nýbreytni í ríkisrekstri (e. New Public Management) er stefna sem kom fram í lok 

tuttugustu aldar en hún byggir á hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar. Stefnan ruddi sér 

til rúms hér á landi um miðjan tíunda áratuginn og hafa umbætur í ríkisrekstri sem 

ráðist hefur verið í síðustu tvo ártugi grundvallast að miklu leiti á þeirri 

hugmyndafræði. Áhersla stefnunnar er hagstjórnina og ríkisfjármálin þar sem 
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árangursstjórnun er beitt til að ná fram sem mestri kostnaðarhagkvæmni. Með 

valddreifingu var látið af miðstýringu kerfisins og rekstrarumhverfi stofnana fært nær 

rekstri skipulagsheilda á almennum markaði (Fjármálaráðuneytið, 1996 og 1998; 

,,Stefna um árangurrstjórnun“, 2007). Áherslan er einnig á breytta stjórnarhætti sem 

felast í því að stjórnendur tileinka sér nútíma stjórnunaraðferðir þar sem áhersla er lögð 

á hlutverk stjórnandans við að tryggja árangur skipulagsheildarinnar með því að byggja 

upp starfsfólkið og gera því kleift að ná þeim árangri sem til er ætlast.   

 

Ýmsan ávinning má sjá af umbótunum bæði hér á landi sem og í nágrannaríkjum okkar 

sem farið hafa sömu leið en hér á landi hafa tugir samninga verið gerðir á milli 

ráðuneyta og stofnana um árangursstjórnun (Fjármálaráðuneytið, 2011). Umbótunum 

sem þessum fylgja gjarnan neikvæðir kvillar eins og aukin vinnutengd streita, 

sérstaklega hjá stéttum sem starfa á vettvangi þar sem bein samskipti við borgarann eru 

stór hluti af starfinu (dæmi: heilbrigðiskerfið, menntakerfið og löggæsla), minnkandi 

starfsánægja og aukinn heilsubrestur hjá starfsmönnum ríkisins almennt (Borins, 

2002). Reynslan er sú að áherslan hefur verið meiri á að mæta þörfum viðskiptavina en 

minni gaumur hefur verið gefinn þörfum þeirra sem þjónustuna veita.  

 

Áhrif slíkra vankanta koma fram af mun meiri krafti í samdrætti eins og þeim sem skall 

á í kjölfar hrunsins árið 2008. Vinnuálag hefur aukist vegna síaukins samdráttar en 

slíkt ástand dregur úr starfsánægju og framleiðni sem endurspeglast í auknum 

veikindadögum, meiri starfsmannaveltu og minni virkni starfsmanna almennt (Kaplan 

og Norton, 1996). Í slíkum aðstæðum þá reynir hvað mest á stjórnendur að hjálpa 

starfmönnum að mæta þeim áskorunum sem koma upp við aukið álag sem fylgir 

niðurskurði og sparnaðaraðgerðum (Burke, Noble og Cooper, 20013). Hér á landi blasa 

við sömu vandamál, og benti ríkisendurskoðun á sambærilega þætti í skýrslu sinni, 

Mannauðsmál ríkisins - 2: Stefna stjórnvalda og staða mannauðsmála ríkisins 

(Ríkisendurskoðun, 2011). 

 

Háleit markmið stefnunnar um að nýta frammistöðustjórnun til að ákvarða laun og kjör 

starfsmanna og umbuna þeim í samræmi við árangur eins og tíðkast á almennum 

vinnumarkaði hafa ekki náð jafn góðum framgangi (Fjármálaráðuneytið, 1998). Rót 

þess vanda má trúlega finna í ramma kjarasamninga en hann setur stjórnendum afar 
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stífar skorður sem erfitt er að brjótast undan og krystallast hann í stöðugri kjarabaráttu 

opinberra starfsmanna. 

 

3.2.1 Ábyrgðarkeðjan 

 

Til að átta sig á heildarmyndinni og því hvernig ábyrgðum er skipt á milli alþingis, 

ríkisstjórnar, ráðuneyta og stofnana ríkisins getur verið hjálplegt að bera saman 

uppbyggingu þess við stórt hlutafélag á markaði. Hlutafélagið Ísland er skráð með 

tæplega 240 þúsund hluti/atkvæði (,,Kjósendur“, 2012) og er aðalfundur/kosningar 

þess haldinn á fjögurra ára fresti þar sem 63 fulltrúar/þingmenn eru kosnir í stjórn. 

Þessir fulltrúar, líkt og stjórnir hlutafélaga, fara með stefnumörkun félagsins/alþingis 

(lög og samþykktir) til langs tíma. Ráðandi hluti stjórnarinnar fær svo umboð frá 

fulltrúa hluthafanna, forsetanum, til að velja forstjóra/forsætisráðherra sem svo í 

samráði við þá sem skipa meirihluta stjórnarinnar, velur sjö aðstoðarforstjóra/ráðherra 

til að stýra hinum mismunandi deildum/ráðuneyti félagsins í höfuðstöðvum 

þess/stjórnarráðinu. Vegna stæðar félagsins þá hafa verið sett á laggirnar fjöldi 

dótturfyrirtækja/undirstofnana sem falla undir einn af þessum átta forstjórum. Á mynd 

fjögur má sjá skipurit sem skýrir betur þessa stöðu. 

 

Mynd 5. Yfirlitsmynd höfundar af skipuriti ríkisins með fyrirvara um réttan fjölda stofnana sem fenginn 

var inn á vef Stjórnarráðsins (Stofnanir ráðuneyta, e.d.) 

 

Ólíkt rekstri stórra hlutafélaga þá eru engar sérstakar kröfur gerðar frá hendi 

höfuðstöðvanna/stjórnarráðsins um gagnsæi, aðra en þær að rekstrinum sé haldið innan 

þess fjárhagslega ramma sem honum er skipaður og til að varpa ljósi á þau álita atriði 

Alþingi

Forsætis-
ráðuneyti

6

Fjármála-
ráðuneyti

12

Atvinnu og 
nýsköpunar 
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ráðuneytið
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Mennta- og 
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51

Umhverfis 
og auðlinda 
ráðuneyti

14

Utanríkis-
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1

Velferðar-
ráðuneytið

32

Ríkis-
endurskoðun

Umboðsmaður

Alþingis
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sem upp kunna að koma þá þarf forstjórinn/ráðherra að kalla til sérstaka eftirlitsaðila 

eða sérfræðinga (lög 70/1996).  

 

Engin bein skírskotun er í starfsmannalögunum (70/1996) um hvernig forstöðumaður 

skuli fara með mannauðinn sem honum er úthlutað né kröfur gerðar um að hann skuli 

lágmarka starfsmannaveltu eða setja sér markmið um framleiðni vinnuafls þrátt fyrir 

þann fjárhagslega ávinning sem falist getur í slíkum markmiðum. 

Árangursmælikvarðar beinast nær eingöngu að fjárhagslegum viðmiðum (hvernig fara 

stofnanir með það fjármagn sem þeim er skammtað) og þar sem áhersla er lögð á að 

mæla kostnaðarhagkvæmni og gæði (fjárlög og árangurssamningar) en minni áhersla 

lögð á lærdómsviðmið, vöxt eða þróun starfsmanna  (Adams o.fl, 2014). Þetta 

fyrirkomulag veldur ákveðnu rofi í ábyrgðarkeðjunni á milli stjórnarráðsins og 

stofnananna þar sem stjórnarráðið hefur fjarlægst stofnununum og á því auðveldara 

með að firra sig ábyrgð ef eitthvað kemur upp á. 

 

Annar grundvallar munur á rekstri ríkisstofnana og fyrirtækjum á almennum markaði 

er að ríkið ber ótakmarkaða ábyrgð á fjárhagslegum skuldbindingum stofnananna. Þrátt 

fyrir að reksturinn gangi illa þá er starfsemin ekki leyst upp á meðan talin er þörf á 

þeirri þjónustu sem hún veitir. Eins þurfa forstöðumenn ekki að óttast yfirtöku þar sem 

stofnanirnar eru eingöngu í ríkiseigu. Ríkið getur hins vegar sjálft gripið til ýmissa 

ráðstafana og dregið úr fjárheimildum, fært verkefni á milli stofnana til hagræðingar 

eða lagt þær niður ef þurfa þykir (Arnar Þór Másson, 2011).   

 

3.3 Stefnumörkun og stefnumótun í ríkisrekstri  
 

Stefnumörkun fer fram á hinum pólitíska vettvangi og birtist í formi laga um hlutverk 

og rekstur hverrar stofnunar en stefnumótun um innri málefni er á ábyrgð 

forstöðumanna eða stjórnanda hverrar stofnunar fyrir sig. Til grundvallar er kveðið á 

um ýmsar stefnur eða reglur í starfsmannalögum (70/1996) sem skylt er að innleiða s.s. 

stefnu um jafnrétti og siðareglur. Ráðherrum er falið að setja fram almennar stefnur 

eða reglur en hverri stofnun er svo í sjálfsvald sett hvort þessar stefnur eða reglur eru 

innleiddar óbreyttar frá ráðherra eða þær útfærðar og innleiddar með tilliti til hlutverks 

og starfsemi stofnunarinnar (Fjármálaráðuneytið, 1996). Ríkar kröfur eru svo gerðar til 
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forstöðumanna um að þeir bæti árangur og skilvirkni þeirra stofnana sem þeir stýra á 

sama tíma og þeim er ætlað að auka sveigjanleika í rekstri þeirra (Gylfi Dalman, 2010). 

3.3.1 Áhrif viðskiptalífsins á stefnumótun ríkisins 

 

Áhrif kenningar Preston og Post (1975) um mikilvægi þess að viðskiptalífið taki þátt í 

þróun leiðbeininga á vettvangi þar sem ríkið hefur ekki enn sett fram formlega stefnu 

má sjá í þróun stefnumótunar í ríkisrekstri hér á landi. 

 

Viðskiptaráð Íslands, Kauphöllin og Samtök atvinnulífsins hafa markvisst beitt sér 

fyrir bættum stjórnarháttum í rekstri skipulagsheilda á Íslandi bæði í einka- og 

opinbera geiranum. Árið 2004 gáfu þessir aðilar út sérstakar leiðbeiningar um 

stjórnarhætti fyrirtækja en samkvæmt reglum Kauphallarinnar, þá ber öllum skráðum 

félögum að fara eftir þeim leiðbeiningum (Skýrslur, 2005). Í reglunum er meðal annars 

lögð áhersla á mikilvægi þess að fyrirtæki setji fram stefnu um samfélagslega ábyrgð. 

 

Árið 2008 komu svo út sér leiðbeiningar um stjórnarhætti opinberra fyrirtækja  

(Birgisson, 2008)  en árin á undan hafði gengið yfir markviss einkavæðing opinberra 

stofnana þar sem þeim var ýmist breytt í opinber hlutafélög eða einkahlutafélög. 

 

Árið eftir settu yfirvöld fram sérstaka eigandastefnu um opinber fjármálafyrirtæki. Í 

stefnunni er tekið fram undir kröfum og viðmiðum í rekstri fjármálastofnana að þær 

skuli ,,setja fram og framfylgja, skriflegum reglum um siðferði og stefnu um 

samfélagslega ábyrgð“ (Fjármálaráðuneytið, 2009,8). Einnig kveður stefnan á um að 

fjármálafyrirtæki í ríkiseigu skuli gefa út upplýsingar um hina ýmsu rekstrar- og 

félagslegu þætti (stjórnarhætti, árangur, starfsemi) ásamt samfélagslegri ábyrgð. 

 

Þessum áherslum var fylgt eftir árið 2012 með útgáfu Almennrar eigendastefnu ríkisins 

um hlutafélög og sameignarfélög, sem eru að öllu leyti eða að hluta til, í eigu ríkisins. 

Stefnunni er ætlað að sjá til þess að tekið sé tillit til sjónarmið allra mikilvægra haghafa 

og tekið fram að meginreglur hennar séu byggðar á sjónarmiðum um árangursríka 

starfshætti félaga í opinberri eigu. Þar er kveðið á um að þau skuli ,,setja sér stefnu um 

umhverfismál, sjálfbæra þróun og samfélagslega ábyrgð“ (Fjármálaráðuneytið, 2012). 
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Á þessu ári kom svo nýjasta afurð Viðskiptráðs Íslands fram á sjónarsviðið þar sem 

velt er upp hlutverki ríkisins undir fyrirsögninni, ,,Hið opinbera: tími til breytinga“ 

(Frosti Ólafsson, Bjarni Brynjúlfur Björnsson, Leifur Þorbergsson og Marta Guðrún 

Blöndal, 2015). Í ritinu er velt upp spurningum um umfang og áhrif hins opinbera út 

frá hinum ýmsu fjárhagslegur sjónarhornum. Lögð er áhersla á að bætt lífskjör felist í 

bættri samkeppni og verðmætasköpun og til að tryggja betri gæði og nýtingu á 

opinberu fjármagni þá þurfi að úthýsa fleirum af þeim verkefnum sem ríkið sinnir til að 

bæta einhverskonar markaðsbrest. Það verður fróðlegt að sjá hvert andsvar hins 

opinbera verður við þessum ábendingu. 

3.3.2 Handbók um stefnumótun 

Árið 2013 gaf forsætisráðuneytið út sérstaka handbók um opinbera stefnumótun og 

áætlanagerð (Stjórnarráðið, 2013). Tilgangur útgáfunnar var að auka þekkingu og 

skilning á opinberri stefnumótun og áætlanagerð, með það að markmiði að samræma 

og samhæfa vinnulag ásamt orða- og hugtakanotkun jafnframt því að efla þekkingu 

starfsfólks. Greining á völdum stefnum og áætlunum sem fram fór á árunum 2011-

2012 var tilefni útgáfunnar en þær leiddu í ljós brotalamir við innleiðingu á nýjum 

stefnum og áætlunum. Kom í ljós að þær náðu almennt ekki markmiðum sínum, voru 

illa samhæfðar og tengdust ekki nægilega vel þeim fjármunum sem þeim var úthlutað.  

 

Þverfaglegt samráð allra ráðuneyta var haft við gerð handbókarinnar. Í skilgreiningum 

er tekið  fram að  sú skilgreining á hugtakinu ,,opinber stefna“ sem bókin miði við sé:  

,,leið sem ríkisstjórn, flokkur eða embættismenn kjósa að fara og framkvæma í 

samræmi við“ og skilgreining á stefnu (e. Policy)  miði við: ,,skilgreining á tilgangi 

skipulagsheildar og þær áætlanir og leiðir sem eru farnar til að ná þeim tilgangi“ (6). 

Opinber stefna birtist svo á ýmsan hátt eins og í lögum, reglugerðum, 

stjórnarsáttmálum og í þingsályktunartillögum en einnig í samningum og 

aðgerðaráætlunum. Tekið er fram að áherslan í handbókinni sé á að leiðbeina um 

vinnslu á málefnastefnum en það eru þær opinberu stefnur eða afurðir sem ráðherrar og 

ráðuneytin bera ábyrgð á. Dæmi um slíkar afurðir eru eigendastefna, velferðarstefna, 

heilbrigðisáætlun og löggæsluáætlun. Eins er bent á að vinnsla annarra afurða miðist 

við sambærilegt ferli í grundvallaratriðum en að útfærslur geti þá verið mismunandi 

(Stjórnarráðið, 2013).  
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Þar sem forstöðumenn hafa fullt umboð stjórnarráðsins til að reka þær stofnanir sem 

þeir stýra innan þess fjárhagslega og lagalega ramma sem þeim er skipaður þá má gera 

ráð fyrir að þarna sé verið að vísa í stefnur, reglur eða áætlanir sem lúta að 

rekstrarlegum þáttum stofnananna ásamt öðrum áherslum sem falla undir innri 

starfsemi þeirra. Forstöðumenn (með samþykki stjórnar þar sem það á við) hafa því hið 

nokkuð vald til að marka og móta þær innri stefnur sem þeim hugnast að innleiða (Lög 

nr. 70/1996). Á síðu stjórnarráðsins má finna sameiginlegar stefnur og viðmið fyrir 

ráðuneytin og stofnanir (Stefnur Stjórnarráðs Íslands, e. d.) til að byggja á við 

stefnumótun um innri starfsemi.  

3.4 Lagalegt umhverfi ríkisstofnana 

Umhverfi ríkisstofnana mótast af skýrum lagalegum ramma um hlutverk þeirra þar sem 

sér lög gilda um hverja stofnun og þann málaflokk sem hún vinnur með en svo gilda 

bæði almenn og sérstök lög um ríkisreksturinn s.s. lög um kjör- og kjarasamninga 

ríkisstarfsmanna og fjárreiður þess, að viðbættum stjórnsýslu- og upplýsingalögum 

(Arnar Þór Másson, 2011).  Ráðherra sendir forstöðumanni erindisbréf þar sem 

tilgreind eru helstu verkefni stofnunarinnar til lengri og skemmri tíma. Hver stofnun 

hefur því sitt eigið „mandate“ eða stefnuskjal byggt á því bréfi. Lögin skapa því skýran 

ramma um þau verkefni stofnunarinnar er snúa að borgaranum og veitir bæði 

samfélagið og það pólitíska vald sem ríkir hverju sinni það aðhald sem nauðsynlegt er 

til að halda stofnuninni innan setts ramma (Arnar Þór Másson, 2007).   

 

Markmið ríkisins er að mæta ýmsum þörfum samfélagsins og tryggja jafnan aðgang 

borgaranna að menntun, heilbrigðisþjónustu, samgöngum og fleiru sem hinn frjálsi 

markaður er ekki fær um að veita. Markmiðið er því ekki að hagnast heldur að leiðrétta 

markaðsbrest (Arnar Þór Másson, 2011). 

 

Hvað varðar rekstrarstjórnun stofnana, innri ferla og meðferð á þeim auðlindum 

(fjármagn, mannauður) sem þeim er úthlutað, þá er kveðið á um í 38. gr. laga nr. 

70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, að forstöðumaður beri ábyrgð á 

stofnun þeirri sem hann stýrir. Sú ábyrgð felst í því að rekstrarútgjöld og 

rekstrarafkoma stofnunarinnar sé í samræmi við fjárlög en einnig að fjármunirnir séu 

nýttir á árangursríkan hátt. Ef þessum skyldum er ekki sinnt þá getur ráðherra veitt 

forstöðumanni áminningu eða lausn frá embætti ef brotið reynist ítrekað eða hann 
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gerist sekur um vanrækslu í starfi. Engin skírskotun er í lögunum (70/1996) um 

rekstrarhagfræðilegar forsendur eða verkfæri sem forstöðumenn geta nýtt sér við að 

hámarka hagnað sinn eða lágmarka tap sitt eða hvernig þeir á annan hátt skuli haga 

stjórnun rekstrarlegra þátta. Alger þögn ríkir í lögunum um stjórnarhætti 

forstöðumanna og hvernig hann skuli byggja upp og fara með þann mannauð sem 

honum er úthlutaður eins og að hann skuli setja sér markmið um að lágmarka 

starfsmannaveltu, hámarka starfsánægju eða setja sér markmið um framleiðni vinnuafls 

þrátt fyrir þann fjárhagslega ávinning sem falist getur í slíkum markmiðum (Argyle, 

2001; Judge og Watanabe, 1993; Juhl og Eskildsen, 2001; Kaplan og Norton, 1996; 

Snorri Jónsson, 2009). Á vef fjármálaráðuneytisins má hins vegar finna ýmislegt efni 

sem forstöðumenn geta nýtt sér í þessu tilliti enda ber ráðuneytið ábyrgð á stefnumótun 

á stjórnun og umbætum í ríkisreksti (Stefna um árangursríkan ríkisrekstur, 2007). 

3.5 Stjórnunarréttur - takmarkanir og verkfæri forstöðumanna 

Þessum kafla er ætlað að varpa ljósi á þann stífa stakk sem forstöðumönnum er 

skipaður þegar kemur að stjórnun mannauðs og hvaða áhrif hann hefur á tækifæri til 

nýsköpunar og þróunar.   

3.5.1 Kjarasamningar 

Kjarasamningar eru eitt af þeim verkfærum sem forstöðumenn hafa til að útfæra sín 

starfsmannamál. Kjarasamningar eru einnig stjórntæki ríkisins til að stýra útgjöldum 

þar sem laun og launatengd gjöld eru hluti af rekstrarútgjöldum stofnana og 

grundvallast upphæðir þeirra fjármuna sem stofnuninni eru skammtaðir meðal annars á 

fjölda stöðugilda sem henni eru úthlutað (Fjárlög, 2015). Þar sem stofnanir ríkisins 

selja að jafnaði hvorki vörur né þjónustu, geta þær ekki aukið ráðstöfunartekjur sínar 

með aukinni sölu. Til að auka svigrúm í fjármálum þá þurfa þær að finna leiðir til að 

draga úr útgjöldum. Í þjónusturekstri eru laun og launatengd gjöld mjög stór 

útgjaldaliður en jafnframt sá liður sem einna auðveldast er að hreyfa til skamms tíma. 

Sem dæmi, þá er óraunhæft að reyna að minnka húsnæði tímabundið til að komast hjá 

leigugjöldum en hægt er að takmarka yfirvinnu eða ferðalög starfsmanna á einhverju 

tímabili til að lækka útgjöld. Það getur einnig verið freistandi að ráða ekki í stöðu sem 

losnar, sérstaklega ef það er á sviði þar sem aðrir geta tekið tímabundið við verkefnum 

þess sem lét af störfum. Slíkar hagræðingar geta verið nauðsynlegar til skamms tíma en 

eru afar varasamar til lengri tíma því ytri aðstæður geta ollið því að krafa komi annars 
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staðar frá um niðurskurð, eins og gerðist í kjölfar hruns, og þá er verið að auka álag á 

starfmenn sem nú þegar eru með meira álag en þeim var ætlað (Borins, 2002).  

 

3.5.2 Starfsmannalög 

Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (70/1996) er annað verkfærið sem 

forstöðumenn hafa. Lögin kveða á um réttindi og skyldur starfsmanna sem starfa við 

stofnunina. Réttindin felast fyrst og fremst í meira starfsöryggi en býðst á almennum 

markaði, en á móti kemur að starfsmönnum ríkisins eru settar mun þrengri skorður 

hvað sjálfræði varðar og eru þeir m. a. skyldir til að hlýða löglegum skipunum 

yfirmanna, vinna yfirvinnu upp að ákveðnu marki sem forstöðumaður telur 

nauðsynlegt ásamt því að þurfa að skýra viðkomandi stjórnvaldi frá og fá leyfi til að 

stunda vinnu eða reka aðra starfsemi eða ganga í stjórn atvinnufyrirtækis á meðan þeir 

gegna störfum.  Í lögunum kemur einnig fram að óheimilt sé að láta starfsmann gjalda 

fyrir að greina frá brotum sem hann hefur orðið áskynja um í starfi og að ráðherra 

staðfesti almennar siðareglur fyrir starfsmenn ríkisins og er svo hverjum forstöðumanni 

heimilt að útfæra þær nánar í samráði við starfsmenn og félög þeirra.  

 

3.5.3 Réttindum fylgja ávalt skyldur  

Réttindi geta falið í sér gæði en eins og fram kemur í siðferðilegu kenningunum þá 

fylgja réttindum ávallt einhverjar skyldur. Þær eru mismiklar og stundum er 

nauðsynlegt að auka réttindi til að bæta fyrir íþyngjandi skyldur.  

 

Þetta er raunin þegar kemur að opinberum starfsmönnum. Þeir bera allir skyldur og 

jafnvel ábyrgðir sem vinnuafl á almennum markaði þarf aldrei að bera. Embættismenn 

og fólk í heilbrigðisstéttum ber oft á tíðum einnig persónulegar ábyrgðir í störfum 

sínum, sérstaklega í stéttum þar líf einstaklinga er um að ræða. Til að varpa ljósi á 

þennan aðstöðumun má taka dæmi sem upp kom á síðasta ári þegar 

hjúkrunarfræðingur var ákærður fyrir manndráp en í ákæru var hún talin hafa gert 

mistök í starfi sínu (Taka síður aukavakt eftir ákæru, 2014). Í því máli var fallið frá 

kæru en á slíkt er ekki hægt að treysta. 

 

Í umræðunni í samfélaginu eru réttindi opinberra starfsmanna gjarnan dregin fram til 

að rökstyðja að eðlilegt sé að þeir njóti lægri kjara en gengur og gerist á einka markaði. 
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Í þeirri umræðu gleymist að þessi réttindi eru í raun uppbót fyrir þær auknu skyldur og 

ábyrgðir sem lagðar eru á ríkisstarfsmenn og embættismenn. Dæmi um slíkt má sjá í 

umfjöllun um réttindi og kröfur opinberra starfsmanna á vef Viðskiptaráðs Íslands í 

júní síðast liðnum (2015). Undir fyrirsögninni ,,Að eiga kökuna og borða“ hana þar 

segir meðal annars ,,Sé litið með heildstæðum hætti á launakjör kemur í ljós að 

opinberir starfsmenn njóta margvíslegra réttinda sem launþegum á almennum 

vinnumarkaði standa ekki til boða. Þetta er í andstöðu við vilja almennings sem telur 

að réttindi þessara tveggja hópa eigi að vera sambærileg “. 

 

3.6 Staða- og áherslur samfélagslegrar ábyrgðar í opinberum rekstri  
 

Samfélagsleg ábyrgð er stefnumótandi verkefni sem getur haft mikilvæg áhrif á 

starfsemi skipulagsheilda sem svo skilar sér í jákvæðum áhrifum á bæði umhverfi 

þeirra og samfélag (Ketill B. Magnússon, 2013a).  Ríkið hefur verið að taka við sér á 

þeim vettvangi síðustu árin og má meðal annars sjá hvaða áherslur eru ríkjandi á vef 

forsætisráðuneytisins um eflingu græna hagkerfisins á Íslandi (e.d.). 

 

 

3.6.1 Græna hagkerfið 

Þingsályktun um eflingu græna hagkerfisins á Íslandi var samþykkt á Alþingi í mars 

2012. Ályktunin fjallar um mótun aðgerðaráætlunar þar sem markmiðið er að skipa 

Íslandi í fremstu röð á alþjóðavettvangi sem grænu hagkerfi. Áherslan er á hreina 

náttúru og -orkubúskap ásamt nýsköpun og menntun til sjálfbærni. 

 

Þingsályktunin (2012) er sett fram í 50 töluliðum þar sem teknar eru fram helstu 

áherslur í hverjum þeirra og hvaða aðili beri ábyrgð á liðnum ásamt tímamörkum fyrir 

innleiðingu hans. Allir liðirnir snúa að áhrifum ríkisreksturs á hagkerfið og sjálfbæra 

þróun með áherslu á náttúruna, umhverfið eða vistkerfið og ríkir þögn um þriðju stoð 

sjálfbærrar þróunar, þá félagslegu, í öllum þeirra. Á það bæði við um innra og ytra 

samfélagið sem þeirri stoð tilheyrir (Ketill B. Magnússon, 2015). 

 

Liður 14 snýr að gerð árskýrslna en þar segir að ,,Allar stofnanir, ráðuneyti og öll 

fyrirtæki í eigu ríkisins birti ársskýrslur í samræmi við leiðbeiningar Global Reporting 

Initiative (GRI)“. Þessi liður er á ábyrgð allra ráðuneyta, stofnana og ríkisfyrirtækja og 
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er gert ráð fyrir að 10% skili ársskýrslum í samræmi við GRI viðmiðin fyrir árið 2013, 

50% 2014 og 80% 2015. Þetta er eini liðurinn sem inniheldur sjálfbærnistoðirnar þrjár 

en óvíst er hvort markmiðið hafi verið að gera kröfu um skýrslugerð á grundvelli þeirra 

allra: efnahagur, umhverfi, samfélag. 

 

Í aðgerðaráætlun um innleiðingu þá lagði verkefnastjórn til að 34 tillögur væru settar í 

forgang á árinu 2012. Liður 14 var ekki settur í forgang fyrr en á síðari hluta  árisins 

2014 (Græna hagkerfið - lokaskýrsla, 2012). Ekki fundust heimildir um frekari 

framgang aðgerðaráætlunarinnar. 

 

Árið 2013 var sett fram ný stefna um vistvæn innkaup og grænan ríkisrekstur 2013-

2016 en á þeim tíma var umfang innkaupa ríkisins um 150 miljarðar króna á ári. 

Stefnunni er ætlað að mæta þeim kröfum sem settar voru fram undir græna hagkerfinu 

og skapa aðstæður til að gera Ísland að fyrirmynd um grænt hagkerfi. 

 

Græn skref í ríkisrekstri 

Græn skref í ríkisrekstri fylgdu í kjölfar þeirrar stefnu en þeim var hleypt af stokkunum 

í lok árs 2014. Þau byggja á Grænum skrefum Reykjavíkurborgar um eflingu vistvæns 

reksturs sem ætlað er að minnka umhverfisáhrif á kerfisbundinn máta með 

fordæmisgefandi aðgerðum (Græn skref, 2011; Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 

2014).  

 

      
 

Mynd 6. Hér má sjá þá sex þætti sem aðgerðir Grænu skrefanna ná til eins og þeir eru settir fram á 

heimasíðu verkefnisins, (Flokkar grænu skrfanna, e.d.)  

 

Grænu skrefin eru alls fimm og sett fram á skýran og leiðbeinandi átt. Unnið er eftir 

stöðluðum gátlistum þar sem tiltekið er hverju þurfi að áorka til að ná hverju skrefi og 

veitt viðurkenning þegar því er náð. Í dag eru 22 ríkisstofnanir þátttakendur í 

verkefninu (Þátttakendur, e.d.). 
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3.6.2 Siðareglur 

Árið 2009 skipaði forsætisráðherra starfshóp til að semja drög að siðareglum fyrir 

ráðherra og starfsfólk stjórnarráðsins (,,Siðareglur“, 2009). Drögin sem sett voru fram 

eru þríþætt. Í fyrsta og öðrum hluta eru sett fram fjögur megingildi eða leiðarljós sem 

lögð eru til grundvallar sem stjórnsýslan getur gert að sínum annars vegar og 20 

almennar siðvenjur sem gilda um dagleg störf allra starfsmanna stjórnsýslunnar hins 

vegar. Í þriðja og fjórða hluta þeirra eru sértækar siðareglur annars vegar fyrir ráðherra 

og hins vegar fyrir aðra starfmenn stjórnarráðsins en ekki er hægt að hafa þær 

samræmdar vegna ólíkra aðstæðna í störfum þeirra. Að lokum eru svo ákvæði um 

framkvæmd og innleiðingu reglnanna. 

 

Sértæku reglurnar eru hinar eiginlegu siðareglur þar sem tekið er á tilteknum aðstæðum 

sem upp geta komið. Þær eru bæði lýsandi og vísandi eftir því hvað á við hverju sinni. 

Sem dæmi þá er gert ráð fyrir að starfsmenn þiggi ekki persónulegar gjafir yfir 

hóflegum kostnaðarmörkum en svo vísað til heilbrigðrar skynsemi þegar kemur að 

ódýrari gjöfum þar sem eðlilegt er að þiggja ódýra gjöf fyrir kurteisis sakir 

(,,Siðareglur“, 2009). 

 

Samhæfingarnefnd um siðferðileg viðmið var svo skipuð haustið 2010 og lauk hún 

verki starfshópsins og gerði tillögur um siðareglur á þeim grunni fyrir ráðherra og 

starfsmenn stjórnarráðsins sem voru samþykktar árið 2011 fyrir ráðherra og 2012 fyrir 

starfsmenn stjórnarráðsins. Samhæfingarnefndin vann svo almennar siðareglur fyrir 

ríkisstarfsmenn í framhaldi af þeim sem samþykktar voru árið 2013 

(Forsætisráðuneytið, 2012b). Við þróun á reglunum hafði samhæfingarnefndin þá 

grunnhugsun að leiðarljósi að um siðareglur verði eftirfarandi atriði að gilda:  

 Þær séu samdar í nánu samráði við þá sem eiga að nota þær 

 Þær innihaldi ekki verulega umdeilanleg ákvæði 

 Þær örvi umhugsun um siðferðilegar ákvarðanir 

 Þær styðji fólk við að beita eigin dómgreind, en komi ekki í stað hennar 

 Ákvæði þeirra séu ekki óvænt eða óljós 

 Þær varði sjónarmið sem gilda um athafnir og ákvarðanir í starfi hvort 

sem formlegar siðareglur hafa verið teknar upp eða ekki 

 Þær nýtist í umræðuferli ekki síður en í úrskurðarferli  
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Nefndin lagði áherslu á að viðtökur og notkun reglanna væri lykilatriði og til að geta 

stuðla að almennri viðleitni til að haga athöfnum og ákvörðunum í samræmi við gott 

siðferði þyrftu þær að vera hluti af víðtækara ferli og aðgerðum (Forsætisráðuneytið, 

2012b). Í desember 2014 var svo birt frétt á vef forsætisráðuneytisins um áform 

ríkisstjórnarinnar um að ráðast í úrbætur á starfi og skipulagi Stjórnarráðsins undir 

fyrirsögninni ,,bætt samræming og upplýsingagjöf, endurskoðun skipulags og aukið 

vægi siðareglna“ þar sem skerpt er enn frekar á þessum áherslum. 

 

Þessar áherslur og það sem kom í ljós við skoðun á stöðu og áherslum á 

samfélagsábyrgð sýna glöggt að sjónum er fyrst og fremst beint að þeim áherslum sem 

starfsemin og starfsmennirnir hafa á ytra umhverfi og samfélag og lítill gaumur gefinn 

siðferðilegum álitamálum sem snúa að stjórnarháttum og áhrifum þeirra á starfsemina, 

mannauðinn og félagslega þætti samfélagsins.  
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4 Ávinningur heildarstefnu um samfélagslega ábyrgð 
 

Skipulagsheildum, af hvaða toga sem er, má líkja við lífverur sem innihalda og snerta 

hin ýmsu innri- og ytri lífrænu- kerfi og samfélög. Þar ríkja sambærileg lögmál og í lífi 

einstaklings sem þarf að vita hvar hans ábyrgð byrjar og endar og hvar ábyrgð annarra 

tekur við. Setja þarf skýran ramma um ábyrgðir og skyldur, skilgreina hvernig 

samskiptum skal háttað og hvað telst sæmandi, því einungis þannig má bera kennsl á 

það sem þykir óæskilegt og betur má fara. Skipulagsheildin gengur í gegnum 

þroskaferil, líkt og lífsferill (e. life cycle) mannsins sem markast af mismunandi 

æviskeiðum og ef markmiðið er að vaxa og ná meiri árangri þá er eins gott að þeim 

fylgi eilíf hringrás greininga og umbóta. 

 

Stefnu um samfélagslega ábyrgð er ætlað að bera kennsl á þessa mikilvægu þætti og 

hjálpa þeim að samþætta og tengja verkefni þeirra, stefnu og markmið meginstarfsemi 

skipulagsheildarinnar og gera hana þannig gagnsærri bæði almenningi og öðrum 

haghöfum til hagsbóta. Til að ná árangri við innleiðingu á samfélagslegri ábyrgð, þá er 

mikilvægt að velja tæki sem nær utan um þær víddir sem á að meta og fylgjast með.  

Færst hefur í vöxt að skipulagsheildir í einka- og þriðja geiranum (frjáls félagasamtök) 

fjalli um sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð í ársskýrslum sínum en minna er gert af 

því hjá skipulagsheildum í þeim opinbera (Adams o.fl., 2014; Ketill B. Magnússon, 

2013a). 

 

Þegar kemur að innri þáttum þá gilda sömu lögmál hjá opinberum stofnunum og hjá 

fyrirtækjum á markaði og hafa bæði GRI viðmiðin og ISO staðallinn verið þróuð með 

þarfir skipulagsheildum í öllum geirum í huga. Í þessum kafla verða dregnir fram þeir 

innri þættir sem sjónum er beint að í rannsóknarspurningunni og mældir eru samkvæmt 

þessum tækjum og borin kennsl á mögulegan ávinning af notkun þeirra. 

 

4.1 Stjórnun og forysta 

Stjórnarhættir eru meðal þátta sem falla undir samfélagslega ábyrgð en aðferðum sem 

beitt er við stjórnun hafa mikið að segja um stöðu innri þátta hjá skipulagsheildum. 

Starfsmenn ríkisins eru yfir tuttugu þúsund (,,Lykiltölur“, e.d.) og sýna kannanir SFR 

(e.d.) að starfsumhverfi á opinberum vinnustöðum sé almennt neikvæðara en gengur og 



 39 

gerist á almennum markaði. Einelti á opinberum vinnustöðum og annað óréttlæti sem 

þar viðgengst hefur fengið umfjöllun í fjölmiðlum (DV, 2013) og hafa stjórnvöld reynt 

að mæta þeirri áskorun með því að setja fram reglur og áætlanir um hvernig bregðast 

skuli við slíkri hegðun (Einelti á vinnustað, e.d.). 

4.1.1 Starfsánægja og virkni í starfi 

Hugtakinu starfsánægja má lýsa sem huglægum mælikvarða á hugsun, gildi og viðhorfi 

starfsmanna til ýmissa þátta í starfsumhverfi þeirra og hvernig þessir þættir hafa áhrif á 

almenna vellíðan þeirra annars vegar og tryggð eða hollustu þeirra við 

skipulagsheildina hins vegar. Þættir sem taldir eru hafa áhrif á starfsánægju eru 

persónuleiki, staða í skipuriti, samskipti við stjórnendur og starfsfólk, starfsskilyrði, 

réttlæti og sanngirni, starfsþróun, frelsi til athafna og árangur í starfi. Sýnt hefur verið 

fram á fylgni milli starfsánægju og starfsmannaveltu en einnig er hún talin geta gefið 

forspárgildi um virkni starfsfólks og framleiðni þess og því dýrmæt verðmæti sem þarf 

að fylgjast með og bókfæra (Argyle, 2001; Judge og Watanabe, 1993; Juhl og 

Eskildsen, 2001; Kaplan og Norton, 1996; Snorri Jónsson, 2009). 

 

Síðustu áratugi hefur rannsóknum á stjórnun og forystu sífellt fjölgað og hafa komið 

fram aragrúi kenninga sem hægt er að fella undir þau fræði. Rannsóknir síðustu ára 

hafa sýnt fram á, með markvissum hætti, að stjórnunaraðferðir hafa áhrif á starfsanda 

og líðan starfsmanna. Þær rannsóknir hafa greint jákvæð tengsl milli stuðnings 

stjórnenda, tækifæra til að njóta eigin þekkingar, sjálfræði í verkefnum ásamt 

uppbyggilegum samskiptum og ánægju starfsmanna í starfi (Kincaid, 2012; Sigrún 

Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013). 

 

4.1.2 Þjónandi forysta 

Það er því til mikils að vinna að finna hinn fullkomna leiðtoga en við þá leit hefur verið 

borið kennsl á, að ákveðnir leiðtogastílar eru ríkjandi hjá þeim skipulagsheildum sem 

skara fram úr og er einn þeirra er áberandi algengur (17%) hjá skipulagsheildum sem 

komast á lista Fortune 100 og er viðhafður í 50% tilfella hjá þeim sem tróna í tíu efstu 

sætunum. Um er að ræða þjónandi forystu en sú hugmyndafræði er kenndi við Robert 

K. Greenleaf (2008). Einn af einkennandi þáttum þjónandi forystu er samfélagsleg 

ábyrgð en samkvæmt Greenleaf eru helstu einkenni þjónandi leiðtoga að hann hugsar 

um þau áhrif sem hann hefur á aðra og setur jafnvel hag þeirra framar eigin hag. Eins 
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sinnir hann mikilvægum þörfum annarra og hjálpar þeim við að ná betri árangri og 

blómstra. Helsti prófsteinn á þjónandi leiðtoga er því hvort þeir sem hann þjónar, vaxi 

og dafni sem einstaklingar, öðlist meira sjálfstæði og verði heilbrigðari. Alla þessa 

þætti má finna í hugmyndafræði samfélagslegrar ábyrgðar sem fjallað er um í kafla 

tvö. 

 

Á heimasíðu Fortune skrifar Jeffrey Pfeffer (2015) grein undir fyrirsögninni ,,Hverjir 

eru bestu leiðtogar heims“. Svar hans við þeirri spurningu er ,,Bestu leiðtogarnir eru 

þeir sem reka skipulagsheildir sem er annt um heilsu, hamingju og vellferð starfsmanna 

sinna og viðskiptavina“. Það má því segja að Pfeffer taki undir orð Greenleaf (2008) 

þar sem áherslur þeirra eru á sömu nótum.  

 

Það sem einna áhugaverðast er að aðeins 55% skipulagsheildanna sem komust á listann 

hafa vaxið efnahagslega árið áður en hinar hafa staðið í stað eða gengið í gegnum 

samdráttartímabil. Þetta hlutfall á einnig við um þær skipulagsheildir sem kenna sig við 

þjónandi forystu en sú sem hafði gengið í gegnum hvað mestan samdrátt, eða 12%, 

beitir markvisst aðferðum þjónandi forystu við stjórnun skipulagsheildarinnar (Fortune 

best companies, 2015). Þessar tölur staðfesta að það veltur á fleiru en efnahagslegum 

þáttum þegar kemur að því að meta líðan á vinnustað og gefur jafnvel til kynna að 

efnahagslegu þættirnir séu víkjandi í þeirri jöfnu. 

 

4.1.3 Einkenni þjónandi forystu 

Einkenni sem talin eru lýsa nálgun hins þjónandi leiðtoga eru meðal annars: einlægur 

áhugi á hag og hug annarra, framtíðarsýn, fyrirgefning, hugrekki, sjálfsþekking, efling, 

ábyrgðarskylda, falsleysi, auðmýkt/hógværð og samfélagsleg ábyrgð (Ann McGee-

Cooper og Duane Trammel, 2009; Comer og Hays, 2010; Dierendonck, D. v. og 

Nuijten, I., 2010; Greenleaf, 2008; Guðjón Ingi Guðjónsson og Sigrún Gunnarsdóttir, 

2014); Sigrún Gunnarsdóttir, 2011).  

 

Einlægi áhuginn birtist í hlustun þar sem leiðtoginn fylgist með og hlustar á sjónarmið 

allra en þannig öðlast hann mikilvæga innsýn sem gerir honum kleift að marka 

framtíðarsýn sem þjónar tilgangi og hlutverki bæði starfsmanna og skipulagsheildar 

(Sigrún Gunnarsdóttir, 2011).  Fyrirgefning birtist í skilningi á takmörkunum annarra 
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og að mistök eru mikilvægur grundvöllur sköpunar og þróunar og þarf hugrekki til að 

halda að sér höndum og leyfa hlutunum að þróast án þess að grípa stöðugt inn í og 

trufla það ferli. Sjálfsþekking næst með því að fylgjast með og endurskoða eigin 

viðbrögð og viðhorf til bæði manna og málefna á sama tíma og borin eru kennsl á eigin 

styrkleika og veikleika. Styrkurinn felst í því að vera tilbúin að mæta þeim áskorunum 

sem fylgja því að viðurkenna þá veikleika og leyfa svo öðrum að spreyta sig á þeim 

sviðum, en þannig má efla bæði sjálfstæði, frelsi og færni starfsmanna og auka 

fagmennsku og árangur stofnunarinnar (Greenleaf, 2008; Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). 

 

Ábyrgðarskylda kemur fram á ýmsan hátt og hvílir á herðum bæði stjórnanda og 

starfsmanna. Með sameiginlegri sýn og forystu er hægt að skapa uppbyggilega afstöðu 

til breytinga þar sem allir taka ábyrgð á eigin getu og takmörkunum á sama tíma og 

þeir bera virðingu fyrir því sama í fari annarra. Upplýsingar skapa völd og með því að 

sitja á þeim eru aðrir sviptir tækifærum til að öðlast mikilvæga yfirsýn. Slíkt getur 

skapað valdabaráttu sem sundrar og hamlar framförum og þróun. Gott upplýsingaflæði 

stuðlar að vexti og framþróun og hækkar andlega getu hópsins upp fyrir getu þess 

skarpasta innan hans. Gagnkvæmt traust og gagnsæi er grundvöllur sameiginlegrar 

forystu. Við breyttar aðstæður færast ábyrgðir til og er þá er mikilvægt að upplýsingar 

séu aðgengilegar og kynntar þeim sem tekur við ábyrgðinni (Ann McGee-Cooper og 

Duane Trammel, 2009; Greenleaf, 2008; Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). 

 

Falsleysi lýsir þeim sem kemur til dyranna eins og hann er klæddur og kemur fram við 

fólk af virðingu hvar sem þeir standa í stigveldinu gagnvart honum (Comer og Hayes, 

2010). Sá sem er falslaus er einnig óhræddur við að taka við hugmyndum annarra án 

fordóma. Hann reynir því hvorki að undirskipa þær eigin hugmyndum né leyna 

uppruna þeirra með því að gera þær að sínum heldur fagnar hann þeim og skapar 

þannig traustan jafnræðisgrundvöll til aukinnar samvinnu og þróunar.  

 

Auðmýkt er kjarninn í tengslunum milli leiðtoga og fylgjenda. Þegar stjórnandinn áttar 

sig á því að heimurinn hverfist um fleiri en hann sjálfan skapast rými til að sjá hvað 

aðrir eru að gera. Þannig getur hann borið kennsl á hvaða bjargir þeim vanhafar um til 

að ná betri árangri í störfum sínum.  Auðmjúkur leiðtogi skilur að hann hefur ekki 

lausnir á öllu og veit að hann þarf að hlusta á starfsmenn og aðra hagaðila til að fá 

önnur mikilvæg sjónarhorn. Á sama tíma deilir hann eigin reynslu og afrekum af 
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hógværð og auðmýkt svo hún megi nýtast öðrum til framdráttar. Þjónandi leiðtogi 

virðir framlag annarra og hvetur þá til þátttöku en þannig má tryggja að allir þjóni 

sameiginlegri hugsjón. Slík nálgun skapar grundvöll fyrir gagnsæi byggt á trausti og 

virðingu. (Comer og Hayes, 2010; Greenleaf, 2008; Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). 

 

Samfélagsleg ábyrgð lýtur að þeirri ábyrgð sem stjórnandi ber og felst í því að hugað 

sé jafnt að þörfum allra og tryggt að þeim mikilvægustu sé fullnægt. Til að geta þjónað 

öðrum þá verður leiðtoginn að hlusta og taka ábyrgð á eigin gjörðum og áhrifum 

þeirra. Þjónandi leiðtogi þegir eða dregur sig í hlé og talar á réttum tíma og tryggir að 

tekið sé á málum af réttlæti og sanngirni. Eins samþykkir hann fólk eins og það er og 

sýnir því samkennd. Greenleaf (2008) setti þessa ábyrgð leiðtogans í samhengi við 

hlutverk foreldra en þeir samþykkja börn sín eins og þau eru en leggja áherslu á að efla 

þau og styrkja með því að hjálpa þeim að byggja ofan á þann grunn sem þau hafa og 

sýna þeim nauðsynlega festu og aga. Þennan þátt þjónandi forystu má fella undir 

hugmyndafræði hagnýtra hagaðilatengsla Freeman (1978) og fleiri nýtímakennimanna 

en þarna má einnig bera kennsl á siðfræðilegar áherslur Kant, Lock og Rawles. 

 

Hugmyndafræði samfélagslegrar ábyrgðar og þjónandi forystu falla vel að þeirri 

hugmyndafræði sem opinber rekstur er grundvallaður á, félagshyggjunni. Allar gera 

ráð fyrir því að passað sé upp á þá sem minna mega sín og að tryggt sé að hagsmunir 

þeirra séu varðir. Greenleaf (2008) var umhugað um að gera heiminn að betri stað þar 

sem hlustað væri á sjónarmið allra og tekið væri á spillingu og óæskilegri hegðun með 

festu og fordómaleysi hvort í senn. Þegar hann skrifað ritgerðina ,,The servant as 

Leader“ árið 1970 kvað hann tíma umbreytinga ekki kominn en hann sagði tregðu til 

umbreytinga felast í því, að þeir sem sýna það hugrekki að brjótast undan óréttlæti og 

yfirlæti eru ekki tilbúnir til að taka þátt í umbreytingunni sjálfir. Þeir dragi sig frekar 

frá núverandi kerfi og stofna nýtt, heldur en að umbreyta því kerfi sem fyrir er. Ef horft 

er á landslagið í dag þá er þessi tími umbreytinga mögulega kominn. Stefnur um 

sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð eru að ryðja sér til rúms en þær bera með sér nýja 

strauma um heilindi og hollustu og falla því vel að hugmyndafræði þjónandi forystu. 

Það verður fróðlegt að sjá hvort þær ná að laða fram fleiri þjóna sem vilja leiða þær 

umbreytingar sem Greenleaf bar kennsl á að þörf sé á til að búa til betri og réttlátari 

heim. 
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4.2 Siðfræði - hlýðni eða hollusta   

Bæði pólitísku- og siðfræðilegu kenningar sem fjallað er um í kafla tvö bera kennsl á 

mikilvægi þess að farið sé vel með það vald sem skipulagsheildum er gefið. Valdið 

birtist á ýmsan hátt og þar sem markmið þessarar rannsóknar er að horfa á innri þætti 

verður áherslum í þessum kafla einungis beint að áhrifum samfélagsábyrgðar á 

stjórnarhætti, siðferði og menningu. 

 

Reglur sem settar eru hjá opinberum stofnunum eru oftar en ekki byggðar á lögum en 

lögin ná ekki utanum það gráa svæði sem siðfræðin fjallar um. Þarna er bil sem þarf að 

brúa til skapa það jafnvægi sem nauðsynlegt er til að starfmenn upplifi vellíðan á 

vinnustaðnum. Oftast ríkir sátt um sammannleg verðmæti eins og réttlæti, frelsi og ást 

(samskipti byggð á velvild) en algengt er að menn greini á um mikilvægi þeirra og 

hvernig best sé tryggja að þeim sé náð. (Ketill B. Magnússon, 2013b). Í 

vinnustaðaumhverfi ríkja önnur lögmál en á milli fjölskyldumeðlima og vina. Það má 

líkja því við vettvang hópíþróttanna, hlutverk, reglur og ábyrgðir þurfa að vera skýrar 

svo hægt sé að gangast við þeim og greina hvar mörkin liggja. 

 

4.2.1 Hollusta og heilindi 

Siðferði er samansafn ýmissa reglna, viðhorfa og viðmiða sem ríkja í samfélaginu og 

birtast á mismunandi vegu innan mismunandi hópa þess. Mikilvægt er því að móta 

stefnu, um hvað telst rétt og rangt innan hverrar skipulagsheildar fyrir sig með þátttöku 

sem flestra starfsmanna (Fjármálaráðuneytið, 2012). Ávinningurinn af því að styrkja 

siðferði á vinnustað getur verið áþreifanlegur og mælanlegur. Aukin hjálpsemi og 

velvild getur styrkt stofnunina án þess að valda miklum útgjöldum og starfsmenn sem 

upplifa traust, réttlæti og frelsi sýna stjórnendum og stofnuninni meiri hollustu. Fyrir 

vikið eru þeir líklegri til að leggja harðar að sér en slíkt birtist bæði í samskiptum innan 

stofnunarinnar og í samskiptum við viðskipatvinir og hefur því bein áhrif út í 

þjóðfélagið. Styrkt siðferði dregur einnig úr spillingu sem birtist í því að einstaklingar 

hygli sjálfum sér á kostnað annarra og er því þjóðhagslega hagkvæmt og samfélagslega 

ábyrgt (Crane og Matten, 2003; Ketill B. Magnússon, 2013b). 
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4.2.2 Almennt siðferði 

Eins og með svo margt annað þá gefur stjórnandinn tóninn um það hvernig ákvarðanir 

eru teknar og hvert gildismat skipulagsheildarinnar er. Þessu fylgja bæði tækifæri og 

ógnanir fyrir skipulagsheildina. Hvaða kröfur eða væntingar eru settar um árangur og 

hver getur haft áhrif á siðferði stjórnandans? Siðareglur eru stefna um ákveðin gildi og 

aðgerðir til að auðvelda starfsfólki að taka siðferðilega réttar ákvarðanir í störfum 

sínum. Siðareglur eru leiðarljós um það hvernig rétt er að stjórnendur og starfmenn 

bregðist við hinum ýmsu siðferðilegu álitamálum. Þær geta annað hvort verið 

leiðbeiningar með nákvæmum útskýringum um hvað má og hvað má ekki en einnig 

geta þær verið almennari til að ná til allra starfsmanna stofnunarinnar (Crane og 

Matten, 2003; Ketill B. Magnússon, 2013b). 

 

Hvort sem siðareglur eru vísandi eða lýsandi þá þarf að laga þær að starfsemi hverrar 

stofnunar fyrir sig með tilliti til eðli starfseminnar og því umhverfi sem ríkir í kringum 

starfsemina. Þær þarf að innleiða með skipulegum hætti þar sem allir starfsmenn eru 

upplýstir um tilgang og markmið þeirra til að þær öðlist raunverulegt gildi í augum 

starfmanna. Skilgreina þarf skýrar boðleiðir og viðurlög svo tryggt sé að allir viti 

hvernig bregðast skuli við álitaefnum (Forsætisráðuneytið, 2012b; Crane og Matten, 

2003; Ketill B. Magnússon, 2013b).  

4.2.3 Freistnivandi 

Umboðsvandi (e. principle-agent problem) getur skapast þegar aðilar fara með umboð 

fyrir aðra án þess að hafa sömu hagsmuni eða hvata og þeir sem veita umboðið. Slíkur 

vandi flokkast sem freistnivandi þar sem sá sem hefur umboðið getur freistast til að 

hygla sjálfum sér á kostnað umbjóðanda. Þetta getur einnig birst í því að stjórnandi 

hugsi frekar um eigin hag en hag starfsmanna (Crane og Matten, 2003; Johnson, P. M., 

e.d.). Áhættuvandinn (e. moral hazard) er önnur tegund freistnivandi sem vert er að 

skoða hvort sé fyrir hendi í ríkisrekstri. Áhættuvandinn felst í því að meiri áhætta er 

tekin en annars væri gert þar sem viðkomandi þarf ekki að bera ábyrgð á 

afleiðingunum ef illa fer. Það er áhugavert að skoða hvað raunverulega býr að baki 

setningarinnar ,,maður kemur í manns stað“ sem svo oft er notuð þegar kemur að 

umræðu um öfluga ríkisstarfsmenn sem velja að láta af störfum og hvort þarna sé 

ákveðin birtingarmynd á freistnivanda. Eins fellur undir áhættuvanda að velja ekki 

þann hæfasta í stöðu heldur þann sem stjórnandi þekkir eða líkar best við (Crane og 



 45 

Matten, 2003). Samfélagslegri ábyrgð er ætlað að mæta þessum áskorunum með 

markvissum hætti (G4, e.d.). 

4.2.4 Vegvillur 

Það eru margar vegvillur sem siðareglur geta hjálpað til við að leiðrétta eins og t.d. 

valdótti en hann veldur því að valdaminni einstaklingar beygja frá eigin gildum til að 

þóknast eða hlýða valdameiri einstakling. Þröngsýni er önnur villa en hún veldur því 

að vandamál er ekki skoðað út frá nógu víðu samhengi og sú þriðja gæti verið 

samræðuleysi, þar sem fyrirtækjamenningin kemur í veg fyrir að siðferðileg álitamál 

eru rædd á opinskáan hátt (Crane og Matten, 2003).  

4.2.5 Siðferðileg álitamál 

Það er tekið fram í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins að óheimilt sé að 

láta starfsmann gjalda fyrir að greina frá brotum sem hann hefur orðið áskynja um í 

starfi. Þessi fullyrðing er afar máttlaus ef henni fylgir ekki stefna um framkvæmd. 

Stefna um uppljóstranir er til þess fallin að skapa siðferðilega sterka 

vinnustaðamenningu þar sem hún býr til vettvang fyrir starfsfólk til að upplýsa um 

óæskilega eða siðferðileg ámælisverða hegðun. Vegna hættu á umboðsvanda hjá 

stofnun ríkisins og þeirra almannahagsmuna sem í húfi eru við slíkan vanda þá er rík 

ástæða til að tryggja öruggan farveg fyrir þá sem hafa ástæðu til að uppljóstra um 

ámælisverða hegðun.  Áður en uppljóstrari gerir mál opinber, þarf að tryggja ákveðin 

skilyrði um réttmæti og alvarleika hegðunar og þurfa boðleiðir og ferlar að vera 

skilgreindir og almennt  aðgengilegir starfsmönnum (Crane og Matten, 2003, Ketill B. 

Magnússon, 2013b).  

 

Þegar verið er að skilgreina hvaða siðareglur skuli gilda í viðkomandi stofnun þá er 

óhjákvæmilegt að umræða um þau siðferðilegu álitamál sem helst koma upp séu rædd. 

Ferlið eitt og sér er því fyrsta skrefið til umbóta þar sem starfsmenn fá tækifæri til að 

segja hvað þeim finnst ósiðlegt og í framhaldinu er hægt að sammælast um hvað teljist 

innan rammans eða utan hans. Það er einnig mikilvægt að átta sig á því að það að setja 

reglur um hvað skal gera og hvað skal ekki gera er ekki nóg. Við setningu siðareglna er 

mikilvægt að setja fókusinn á hvað við viljum, frekar en hvað er bannað. Það veitir 

meiri velliðan að hugsa um það góða en það slæma. Siðareglur þurfa því að vera 

nægilega almennar til að þær taki til allra starfmanna en einnig þurfa þær að vera 
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nægileg sértækar til að þær taki á álitamálum hverrar stofnunar fyrir sig 

(Forsætisráðuneytið, 2012b; Crane og Matten, 2003). 

4.2.6 Vinnustaðamenning    

Menning á vinnustað hefur mikið um það að segja hvernig ,,við gerum hlutina hér“ og 

ef markmiðið er að breyta menningu þá þarf að byrja á því að breyta viðhorfi 

starfsfólks til siðferðislegra málefna. Menning stýrir hegðun og hefur stjórnandi mikil 

áhrif á hvernig hún þróast. Hann gefur tóninn með eigin hegðun og skiptir þá meira 

máli hvernig hann hegðar sér heldur en hvað hann segir. Ef samræmi er ekki þar á milli 

og hann hegðar sér í þversögn við það sem hann segir þá fara allir eftir því sem hann 

gerir en ekki eftir því sem hann segir. (Ketill B. Magnússon, 2015) 

 

Mikilvægt er að setja skýra stefnu um hvað skuli grundvalla fyrirtækjamenningu. Til 

að byggja upp vellíðan á vinnustað er mikilvægt að menningin stuðli að því að 

starfsmenn tjái sig um og finni sameiginlegar lausnir á siðferðilegum álitamálum. 

Starfsánægja er ekki bara góð fyrir starfsmanninn heldur hefur verið sýnt fram á að hún 

eykur framleiðni vinnuafls og auðveldar skipulagsheildinni að takast á við tímabundið 

álag og breytingar (Draganidies, F. og Menzas, G. 2006; Judge og Watanabe, 1993; 

Juhl og Eskildsen, 2001; Kaplan og Norton, 1996; Snorri Jónsson, 2009). Opinská 

umræða um siðferði ýtir undir æskilega hegðun á vinnustað en eins getur hún hjálpað 

til við að skilgreina ferla og upplýsa um hvernig ákvarðanir eru teknar hjá 

skipulagsheildinni. Slíkt fyrirkomulag eykur gagnsæi og við það eykst samkvæmni 

ákvarðana en það tryggir að málefnalega sé staðið að úrlausnum (Crane og Matten, 

2003; Ketill B. Magnússon, 2013b).  

4.3 Vöxtur og þroski mannauðs  

Ef hugmyndin um skipulagsheildina sem lífveru er skoðuð frekar þá er fróðlegt að bera 

hana saman við íþróttamann, t.d. hlaupara sem keppir í 100 metra hlaupi, og skoða 

hvernig hægt er að yfirfæra það sem hann þarf að gera ef hann vill auka árangur sinn 

og hlaupa hraðar á næst ári, yfir á skipulagsheildina. Til að auka árangur þarf 

íþróttamaðurinn fyrst og fremst að huga að því sem er í hans valdi að breyta en það eru 

í fyrsta lagi innviðir hans eigin skipulagsheildar, líkamanns. Til að ná auknum hraða þá 

þarf hann að auka styrk sinn og það gerir hann með því að þjálfa og styrkja líkamann. 

Þar skiptir fæðuval, svefn og hvíld einnig miklu máli og svo gæti hann einnig þurft að 

tileinka sér nýja hlaupatækni eða -stíl. Andlegur styrkur og tiltrú á það sem hann ætlar 
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sér er svo önnur vídd sem ekki má gleyma. ,,Hugurinn ber mann hálfa leið“ er máltæki 

sem flestir þekkja og án rétta hugarfarsins þá er ólíklegt að markmiðið náist. Það er 

almennt viðurkennt að í heimi íþróttanna verður enginn heimsmeistari án stuðnings frá 

góðum og dyggum þjálfara sem tryggir að íþróttamaður nái bæði þeim líkamlega og 

andleg styrk og þroska sem til þarf til að ná hámarks árangri. Það er því óhætt að 

fullyrða að án andlegs styrks þá skiptir líkamlegur styrkur litlu máli því hvoru tveggja 

þarf að vera til staðar til að komast á leiðarenda. 

 

Starfsemi skipulagsheildar byggir á fjórum grunnþáttum, fjármagni, ferlum, tækni og 

mannauð og þarf að huga að þeim öllum ef stefnt er að því að ná betri árangri (Kaplan 

og Norton, 1996). Fjármagni, ferlum og tækni má líkja við líkamlegu þætti 

íþróttamannsins og mannauðnum við andlega styrkinn eða hugann. Þroski og heilsa 

mannauðsins getur því skipt sköpum og jafnvel stýrt því hvort betri árangur náist eða 

ekki og má þar einu gilda hvort stefnt er að því að hámarka hagnað eða lágmarka 

kostnað (jafnvígt samkvæmt hagfræðinni).  Stjórnendum skipulagsheildarinnar má svo 

líkja við þjálfara íþróttamannsins, þeirra hlutverk er að hlusta og bera kennsl á þarfir 

mannauðsins og veita þeim þær bjargir og þann stuðning sem þeim er mikilvægur til að 

vaxa og þroskast vitsmunalega svo þeir getir tekist á við þær ábyrgðir sem þeim eru 

faldar (Greenleaf, 2008).  

 

Í dag er mestu púðri eytt í að stýra fjármagni, ekki síst í ríkisrekstri, og eru umbætur og 

hagræðingar oft gerðar án þess að skoða hvort ferlarnir, tæknin og mannauðurinn eru í 

stakk búinn fyrir þær (Borins, 2002). Samfélagsleg ábyrgð gerir ráð fyrir að fjármunum 

sé varið í þjálfun og menntun mannauðs en sýnt hefur verið fram á að draga megi út 

starfsmannaveltu og auka framleiðni vinnuafls með því að fjárfesta í mannauðnum 

(Judge og Watanabe,1993). Það er mikilvægt að stefna um slíkt innihaldi áætlun um 

hverju þjálfunin/menntunin skuli skila. Skilgreina þarf hvort markmið viðkomandi 

starfsmanns sé að verða almennt hæfari til að geta tekið við meiri ábyrgð eða jafnvel 

nýju starfi. Virði starfsmannsins verður meira og gæði framlags hans eykst en við það 

skapast sameiginlegt virði, bæði fyrir starfsmanninn og skipulagsheildina (Porter og 

Kramer, 2011).  
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4.4 Rafræn skráning, mælanleg markmið og gagnsæi  
 

Stefna um samfélagsábyrgð gerir ráð fyrir mati á frammistöðu. Sameiginlegur 

kerfisgrunnur fyrir frammistöðustjórnun og frammistöðumat með ferlum sem hægt er 

að aðlaga að hverri skipulagsheild fyrir sig er því mikilvægur til að geta fylgst með 

árangri og borið kennsl á hvar tregðan liggur og þarfir á umbótum (Crane og Matten, 

2003; Draganidies, og Menzas, G., 2006; Ketill B. Magnússon, 2013a; Viðskiparáð 

Íslands, 2008,2012,2014; Wilson, J.Q.,1989).  Ríkið innleiddi tölvukerfi sem heldur 

utan um alla rafræna gagnaskráningu ríkisins en tölvukerfið (Orri, e.d.) er gagnvirkur 

gagnagrunnur sem býður upp á mikið fjölbreyttari skráningar en notast er við í dag og 

margskonar nútímalausnir sem hjálpa stjórnendum að skilja hvað er mikilvægt að mæla 

og hvernig hægt framkvæma þær mælingar (Oracle, e.d.). Hægt væri að mæta 

umboðsvandanum betur með því að innleiða rafræna skráningu á stjórnunarþáttum 

tengdum mannauðnum og fella hana undir stjórnunarvídd reikningskilanna. Búið er að 

bera kennsl á mikilvægi þess að gera kröfu til stjórnenda um að gera skýrslu sem gefur 

yfirsýn yfir reksturinn frá víðara sjónarhorni en fjármálavíddin leyfir og birtist í lið 14 í 

samþykktri þingsályktun um græna hagkerfið (Forsætisráðuneytið, 2012a). Þar er lagt 

til að stofnunum ríkisins verði gert skylt að skila ársreikningum í samræmi við GRI 

viðmiðin en þau gera ráð fyrir þessum víddum (G4, e.d). 

 

4.5 Nálganir við innleiðingu breytinga  
 

Hvernig er best að hátta innleiðingu á stefnu um samfélaglega ábyrgð? Hvort er það 

ferðalagið sjálft eða fyrirhugaður áfangastaður þess sem skiptir þar máli?  

 

Nýbreytni í stjórnun og verklagi hjá opinberum stofnum getur sprottið úr ýmsum áttum 

og geta starfsmenn stofnunarinnar, millistjórnendur, forstöðumenn og stjórnmálamenn  

allir haft þar frumkvæði og áhrif. Við innleiðingu á nýbreytni hefur verið borið kennsl 

á tvær áskoranir sem ávallt virðast vera fyrir hendi og er vægi þeirra tengt því hvaðan 

hugmyndin er sprottin.  Annars vegar er það áskorunin að fá réttu stjórnmálamennina 

til að kaupa og fjármagna hugmyndina og hins vegar að yfirstíga tregðu starfsmanna og 

sannfæra þá um mikilvægi þess að taka þátt (Borins, 2002; Wilson, 1989). 
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Innleiðing á nýjum stefnum eða áherslum, tengdum stjórnun og skipulagi, lúta 

ákveðnum lögmálum sem mikilvægt er að hafa í huga þegar lagt er af stað í 

breytingaferlið. Til að ná árangri þarf að skilgreina hverju má breyta og hvernig á að 

bera sig að og til að tryggja að ferlið skili árangri þarf að skoða heildarmyndina og 

samhengi hlutana. Mikilvægur þáttur sem oft gleymist er að þeir sem munu verða fyrir 

áhrifum af breytingunum fái að taka þátt í að móta og leiða breytingaferlið frá upphafi 

til enda. Þannig eru fleiri meðvitaðir um þau vandamál sem upp geta komið í slíku ferli 

og geta haft áhrif á framgang þess. Til að tryggja árangur, skiptir sköpum að beita 

viðurkenndum aðferðum breytingastjórnunar en þær leggja áherslu á mikilvægi þess að 

vinna traust starfsfólks og hjálpa því að öðlast trú á að breytingarnar muni skila árangri 

og ávinningi fyrir alla (Aguirre, D. og Alpern, M.,2014; Aitken, P. og Higgs, M., 2009; 

Buchanan, D., 2003; Gebre o.fl., 2012; 2013; Senior, B. og Swailes, S., 2010; Tidd, J. 

og Besant, J., 2009).  

4.6 Innleiðing samfélagsábyrgðar 
 

Innleiðing samfélagsábyrgðar lýtur almennum lögmálum um ferli stefnumótunar (Paul 

R. Smith, e.d.) og má því gjarnan styðjast við handbók um opinbera stefnumótun og 

áætlanagerð í því ferli (Forsætisráðuneytið, 2013). Líkt og með ferli  innleiðingar um 

samfélagsábyrgð (Ketill B. Magnússon, 2015) setur handbókin fram stefnumótunarferli 

í sex skrefum sem felur í sér viðurkennda ferla og áherslur sem huga þarf að til tryggja 

að innleiðing stefnunnar skili sem bestum árangri og festist í sessi.  
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Mynd 7. Hér má sjá ferli stefnumótunar um samfélagslega ábyrgð fléttað saman við ferli opinberrar 

stefnumótunar og áætlunargerðar (Fjármálaráðuneytið, 2013; Ketill B. Magnússon, 2015). 

 

1. Í upphafi er tekið stöðumat til að bera kennsl á hvar skipulagsheildin er stödd í 

þroska samfélagsábyrgðar, hver skilningurinn og þekkingin er og kalla til 

verkefnastjóra sem annað hvort er innanbúðaraðili með þekkingu á samfélagsábyrgð 

eða utanað komandi sérfræðingur ef ástæða þykir til.  

 

2. Næst er dregin upp ný framtíðarsýn og ákvörðun tekin um hvert skuli stefna. 

Valkostir um verkefni eru metin og markmið sett um hversu langt skuli ganga í hverju 

þeirra.  

 

3. Þriðja skrefið lýtur að því að finna leiðir til að komast á leiðarenda. Stuðningur 

yfirvalda og fjárhagsleg skuldbinding þeirra eru lykilatriði til að hægt sé að komast 

þangað  

 

4. Þá er komið að því að velja aðferðir til að innleiða stefnuna en þau alþjóðlegu 

viðmið og staðlar sem skoðuð voru í kafla 2.3 eru vel til þess fallin að bera kennsl á 

mikilvægustu málefnin og þá hagaðila sem huga þarf að. Með stuðningi þeirra eru 

dregnar upp verkefnalýsingar og nauðsynlegar aðgerðaráætlanir en einnig er mikilvægt 

1. Upphaf 
stefnumótunar. 

Stöðumat

2. Mótun stefnu. 

Markmið

3. Samþykkt 
stefnuskjal.

Stefna

4. Innleiðing. 

Aðferðir

5. Mat á stefnu. 

Aðgerðir

6. Endurskoðu 
og breytingar á 

stefnu.. 

Stýring
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að skilgreina ábyrgðir strax frá upphafi til að innleiðingin skili tilætluðum árangri (G4, 

e.d.).  

 

5. Fimmta skrefið felur í sér forgangsröðun, hvað á að gera, hvenær og hver á að 

framkvæma.  Mikilvægt er að meta árangur jafn óðum til að bera kennsl á hnökra sem 

betur mega fara svo tryggt sé að útkoman sé í samræmi við þau markmið sem stefnt 

var að. Staðlaðar samfélagsskýrslur geta þar komið að góðum notum og gert ferlið 

markvissara og gagnsærra (Gebre o.fl., 2012).  

 

6. Að lokum þarf að mæla þann árangur sem náðst hefur og meta hvort ástæða er til að 

endurskoða stefnuna. 
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5 Eigindleg rannsókn 

Fræðilegi hluti ritgerðarinnar hefur varpað ljósi á þær aðstæður sem marka og móta   

rekstrarumhverfi ríkisstofnana og stýrir þeim áherslum sem þar ríkja. Eigindlegu 

rannsókninni er ætlað að komast að stöðunni innan þeirra, hvaða tækjum forstöðumenn 

beita til að stjórna þeim og hver viðhorf og þekking þeirra er til samfélagslegrar 

ábyrgðar. Saman er þessum tveimur hlutum ritgerðarinnar svo ætlað að svara 

rannsóknarspurningunum tveim: hver er staða samfélagslegrar ábyrgðar í opinberum 

rekstri, með tilliti til innri þátta rekstursins: stjórnarhátta, samskipta og mannauðsmála? 

og: getur innleiðing heildarstefnu um samfélagslega ábyrgð minnkað muninn sem ríkir 

á milli opinbera- og einkageirans þegar kemur að þessum þáttum? 

5.1 Aðleiðsla - innsýn 

Þessi rannsókn leitar svara við spurningum sem ekki hefur verið svarað áður hér á 

landi. Í viðtölunum var reynt að grafast fyrir um hvaða merkingu hugtakið 

samfélagsleg ábyrgð hefur í hugum þeirra sem tóku þátt í rannsókninni. Skoðun á 

heimasíðum stofnananna leiddi í ljós að mest áhersla er á að birta þætti sem lúta að 

lögbundnu hlutverki og verkefnum hverrar stofnunar en minni áhersla á að veita 

upplýsingar um innri þætti tengda starfseminni er lúta að stjórnarháttum, samskiptum 

og mannauð. Sama á við um þær upplýsingar sem birtar eru í ársskýrslum þeirra. Sú 

skoðun gaf því tilefni til að ætla að stefna um samfélaglega ábyrgð væri ekki meðal 

þeirra stefna sem stofnanirnar hefðu innleitt. Þar sem um eigindlega rannsókn er að 

ræða þá er markmiðið ekki að ná fram niðurstöðum sem hafa alhæfingargildi um 

viðfangsefnið heldur að fá innsýn sem hægt verður að byggja á og leggja til 

grundvallar frekari rannsóknum á sviðinu. Settar eru fram þrjár tilgátur sem höfundur 

mun leitast við að svara í umfjölluninni og setja í samhengi við þær kenningar og fræði 

sem skoðuð voru í fræðilega hluta ritgerðarinnar. 

 

Tilgáta 1: Skilningur forstöðumanna á samfélagslegri ábyrgð er mismunandi 

og sjónum forstöðumanna er frekar beint að ytri þáttum tengdum þeim 

verkefnum sem hverri stofnun eru falin samkvæmt lögum og snúa að hlutverki 

stofnunarinnar í samfélaginu.  
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Tilgáta 2: Forstöðumenn hafa ekki áttað sig á þeim tækifærum sem felast í 

innleiðingu á heildarstefnu um samfélagslega ábyrgð.   

 

Tilgáta 3: Innleiðing samfélagslegrar ábyrgðar með stuðningi verkfæra eins og 

GRI eða ISO 26000 getur hjálpað til við að draga úr þeim mun sem ríkir í 

starfsumhverfi skipulagsheilda í einka- og opinbera geiranum.  

 

5.2 Aðferð 
 

Hálf-stöðluð (e. semi structured) eða opin viðtöl voru talin henta best þessari rannsókn 

þar sem engar upplýsingar fundust um rannsóknir á samfélagslegri ábyrgð í opinberum 

rekstri og viðfangsefnið því óplægður akur. Rannsakandi hafði til hliðsjónar 

undirbúnar spurningar og aðra punkta (viðauki A) til að byggja upp viðtalið en svo var 

vikið frá þeim ramma þegar við átti. 

 

Til að fá einhverja hugmynd um hvernig best væri að nálgast verkefnið var tekið 

forviðtal við aðstoðarforstjóra ÁTVR, Sigrúnu Ósk Sigurðardóttur, en stofnunin hefur 

haft samfélagslega ábyrgð í stefnu sinni frá árinu 2001 og hefur jafnt og þétt aukið 

áherslu á viðfangsefnið. ÁTVR hefur skilað ársskýrslu samkvæmt GRI viðmiðunum 

frá árinu 2012 og er einnig aðili að Festu, fræðslumiðstöð um samfélagslega ábyrgð, og 

því í fararbroddi meðal ríkisstofnana á sviði samfélagsábyrgðar.  

 

5.2.1 Þátttakendur 

Sex ríkisstofnanir voru valdar af hentugleika en þær þurftu að uppfylla tvö skilyrði sem 

rannsakandi setti. Það fyrra var að forstöðumaðurinn hefði stýrt, eða komið að stýringu 

stofnunarinnar, í 5 ár eða lengur og það síðara að starfsmenn hennar væru 70 eða fleiri.  

Einnig var lagt upp með að hafa kynjahlutfallið jafnt og gekk það eftir. Tölvupóstur var 

sendur á forstöðumenn þessara stofnana þar sem viðfangsefnið var kynnt og óskað eftir 

þátttöku þeirra (viðauki B). Allir forstöðumennirnir sýndu verkefninu áhuga og 

samþykktu að taka þátt og veita höfundi viðtal. Þátttakendur voru: Kristín Linda 

Árnadóttir, forstjóri umhverfisstofu; Páll Egill Winkel, forstjóri 

fangelsismálastofnunar; Margrét Hauksdóttir, forstjóri þjóðskrár; Sigríður Lillý 

Baldursdóttir, forstjóri tryggingarstofnunar; Snorri Olsen, tollstjóri og Þorsteinn Ingi 

Sigfússon, forstjóri nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. 
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5.3 Framkvæmd  
 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunum var kannað hvort stefnumiðaðri 

stjórnun væri markvisst beitt hjá þeim stofnunum sem tóku þátt í rannsókninni og þá 

hvaða stefnum unnið væri eftir. Spurt var hvort ábending eða krafa hefði borist frá 

stjórnarráðinu um innleiðingu á samfélagslegri ábyrgð. Þekking forstöðumanna á 

samfélagslegri ábyrgð var könnuð og hvaða viðhorf eða merkingu þeir leggja í 

hugtakið og hvort þeir hefðu áhuga á að innleiða samfélagslega ábyrgð. Eins var 

athugað hvort þeir væru upplýstir um þau alþjóðlegu tæki sem hönnuð hafa verið til 

leiðbeiningar um innleiðingu og til samræmingar við skýrslugerð um samfélagslega 

ábyrgð og hvort þeir hefðu áhuga á að nýta sér slík tæki. Eins var spurt hvort þeir 

þekktu Festu, þekkingarsetur um samfélagslega ábyrgð. 

 

Viðtölin sem grundvalla þessa rannsókn, voru tekin dagana 9. júní til 1. júlí 2015 og 

spannar heildartími þeirra rétt um sex klukkustundir. Viðtölin fóru öll fram hjá þeim 

stofnunum sem viðmælendur stýra, ýmist í lokuðu fundarherbergi eða á skrifstofu 

þeirra. Gott næði gafst í viðtölunum og gáfu allir meiri tíma en óskað var eftir í 

upphafi. Öll viðtölin voru hljóðrituð með samþykki viðmælenda og óskaði enginn 

þeirra eftir nafnleynd eða trúnaði um það sem þar kæmi fram.  Niðurstöður greininga á 

svörum forstöðumanna eru kóðaðar þar sem þeim er eingöngu ætlað að varpa ljósi á 

ríkjandi stöðu en ekki til að bera saman þessar tilteknu stofnanir.  

 

Rannsakandi hafði hvorki persónuleg né fagleg tengsl við fimm af þátttakendunum og 

hafði ekki hitt þá áður. Fagleg tengsl voru hins vegar við einn þeirra en þar sem 

tengslin voru ekki náin og á jafningjagrundvelli, þá telur rannsakandi ekki um 

hagsmunatengsl að ræða, sem á einhvern hátt geti ógnað réttmæti rannsóknarinnar og 

því sem henni er ætlað að mæla.  
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5.4 Niðurstöður 
 

Viðtölunum var meðal annars ætlað var að varpa ljósi á stjórnarhætti, samskipti og 

mannauðsmál hjá þeim stofnunum sem tóku þátt í rannsókninni og að hvaða marki 

stuðst er við skriflegar stefnur við rekstur þeirra.  

 

Tafla 1. Hér má sjá niðurstöðutöflu sem sýnir, í dálki A, allar stefnur, áætlanir, reglur og samninga sem 

beitt er við stjórnun hjá stofnununum sex. Dálkur B dregur fram hvaða stefna er fyrir hendi í hverri 

stofnun. Dálkur C segir til um hvort veittar eru upplýsingar um að sú stefnan, áætlun, reglur eða 

samningar eru til staðar og hvort þær eru birtar í heild sinni á ytri vef kemur fram í dálki D. Í dálki E er 

upplýst hvort þær upplýsingar eru birtar í ársskýrslu og í F dálki ef þær eru birtar í sérstökum skýrslum 

sem finna má á ytri vef stofnananna.      

 

B C D E F

Rekstrarstefna A B C D E F B C D E F B E B C E F

A B C D E F B C E F B C E B C E F

A B C D E F B E F B E B C E F

Framtíðarsýn A B C D E F B C D E F B C E B C E F

Eineltisáætlun C D E

Eineltisstefna C D E F F

Fjarverustefna D

Fjöldkyldustefna C D E F E E F

Fræðslustefna C E F E E F F

Gæðastefna B C E F B E F E F F

Gæðavottun - ISO B F B F

Heilsu- og vellíðunarstefna C E F F

Innkaupastefna A F F F

Jafnréttisáætlun C D E F E E C F

Jafnréttisnefnd C D E

Jafnréttisstefna B C D E F B E B C F

Kynferðisleg áreitni C D E E E C

Mannauðsstefna D E F E F E F E F

Markaðsstefna C

Öryggisstefna C D E F E E C F

Öryggisvottun - ISO D

*Starfsmannastefna A B C B C B

Starfsþróunar stefna/áætlun C D E F E

Straumlínustjórnun C E

Umhverfisstefna B C D F C B B F

Umhverfisvottun - ISO B B

Upplýsinga- og skjalastjórnun B E F B F B F F F

Upplýsingatæknistefna B E F B E F

Viðskiptavina- og hagsmunaaðilagreining C E F F

Þjónustustefna B C D E F B E E F F

Gæðahandbók C B F E

Rekstrarhandbók E E

Samskiptareglur  C D E F E E

Siðareglur A C E E E

Starfsmannahandbók B C D E F

Starfsreglur E E E

Vegna alvarlegra veikinda C D E

Vegna andláts starfsmanna C D E

Árangursstjórnun A B F F F

CAF - sjálfsmat E E

Samgöngusamningur B D E F E

Framvæmdaráð C D E

Ráðgjafaráð C E

Starfsmannaráð C E

*Gerður er greinarmunur á starfsmanna- og mannauðsstefnu í samræmi við hvað þær eru nefndar á ytri vef þeirra.

Eru til staðar

Hlutverk

A

Birt í 

ársskýrslu

Sérstök 

skýsl. á vef
Stefnur og áætlanir

Gildi

Uppl. um á 

ytri vef

Birt í heild 

á ytri vef

Reglur - handbækur

Samningar

Ráð
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Svörin leiddu í ljós að verkfærum stefnumiðaðrar stjórnunar er beitt við stjórnun þeirra 

allra en með mis markvissum hætti. Tafla eitt sýnir greiningu á þeim stefnum, reglum, 

áætlunum og samningum sem stuðst er við í rekstri þeirra og hvort þær eru 

aðgengilegar á opinberum vettvangi og þá að hversu miklu marki. Hverri stofnun var 

gefinn bókstafur, A-F, og er vísað til þeirra með þeim bókstaf bæði í niðurstöðu- og 

umræðukafla ritgerðarinnar.  

 

Það má glöggt sjá að markviss er stuðst við skriflegar stefnur en misjafnt hvaða 

stefnum er beitt hjá hverri þeirra. Hafa þar hlutverk og málefnaflokkar hverrar 

stofnunar trúlega einhver áhrif. Eins má sjá að aðeins brot af þeim stefnum sem unnið 

er eftir eru aðgengilegar á ytri vef stofnananna og því hvorki aðgengilegar öðrum 

stofnunum né almenningi. Tekið var fram í viðtölum og í yfirferð forstöðumanna á 

töflunni að öll þessi gögn eru aðgengileg starfsmönnum á innri vef stofnananna en eins 

er gerður fyrirvari um að einhverjar stefnur gætu samt sem áður verið til staðar og beitt 

innan þessara stofnana sem ekki var borið kennsl á við þessa yfirferð. 

 

Markmiðið með töflunni er fyrst og fremst að draga fram á myndrænan hátt hversu 

lítið er birt af upplýsingum á ytri vef flestra stofnanana um þær stefnu og áherslur sem 

beitt er við stjórnun þeirra en ekki að gera samanburð eða meta þær met tilliti til þess 

mismunar á nokkurn hátt.  

 

Á mynd fimm má sjá hver svör forstöðumanna voru við sex atriðum um samfélagslega 

ábyrgð sem leitast var við að kanna í viðtölunum og svör fengust við frá þeim öllum. 
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Mynd 8. Svör forstöðumanna við spurningum um áherslur yfirvalda til samfélagsábyrgðar ásamt 

viðhorfum, þekkingu og áhuga forstöðumanna á samfélagslegri ábyrgð og mögulegri innleiðingu hennar 

hjá stofnuninni. 

 

Viðtölin leiddu í ljós að engin stofnun hefur fengið bein skilaboð um að innleiða 

samfélagslega ábyrgð og telja viðmælendur mikilvægt að fá slík skilaboð ef markmiðið 

er að stofnanirnar innleiði samfélagslega ábyrgð. Eftir að hugmyndafræðin að baki 

samfélagslegri ábyrgð hafði verið kynnt fyrir viðmælendum kváðust fimm af þeim hafa 

áhuga á að innleiða samfélagslega ábyrgð en einn var ekki viss um að það hentaði 

þeirri stofnun sem hann stýrði. Aðeins einn forstöðumannanna hafði þekkingu á þeim 

alþjóðlegu verkfærum sem notuð eru við innleiðingu og skýrslugerð á samfélagsábyrgð 

og kynnt eru í kafla 2.3: GRI, ISO 26000 og UN Global Compact. Fimm forstöðumenn 

lýstu áhuga á að beita þeim verkfærum upp að einhverju marki en einn var ekki viss 

um að það hentaði starfsemi þeirrar stofnunar sem hann stýrði. Helmingur þeirra þekkti 

að einhverju leiti starfsemi Festu - miðstöð um samfélagsábyrgð og þar af er ein af 

þessum sex stofnun aðili að miðstöðinni. 
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Þekkir starfsemi Festu

Hefur áhuga á að beita þeim
verkfærum

Þekkir verkfæri SÁ; GRI. ISO 26000,
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Hefur áhuga á að innleiða SÁ

Telur mikilvægt að fá slík skilaboð

Hefur fengið skilaboð um að setja
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6 Umræða 

Það ljós sem fræðilega umjöllunin og rannsóknin hefur varpað á stöðuna verðu notað 

til að sýna fram á hvernig samfélagsleg ábyrgð getur fært starfsumhverfi hins opinbera 

nær því umhverfi sem ríkir á almennum vinnumarkaði. Þær þrjár tilgátur sem höfundur 

setti fram í kafla 5.1 verða notaðar til stuðnings við þá aðleiðslu.  

Svör við þeim spurningum er hafðar voru til hliðsjónar í viðtölunum og sem ekki koma 

fram í niðurstöðunum, og önnur atriði sem komu þar fram eru dregin sama í þemu og 

sett í samhengi við fræðilega umfjöllun ritgerðarinnar. Einnig verða dregin fram atriði 

er vöktu athygli höfundar og bent á sjónarhorn sem talin eru geta varpað skýrara ljósi á 

stöðuna. Að lokum verður bent á tækifæri og lausnir sem tengjast viðfangsefninu sem 

höfundi þykir mikilvægt að skoðuð verði frekar en ekki vannst tími til að veita athygli 

eða útfæra í þessari ritgerð. 

Til að gera umræðuna aðgengilegri þá er hún sett fram með valda kafla fræðilega 

hlutans til hliðsjónar en flæðið verður þó aðeins frjálslegra þar sem sum atriði 

umfjöllunarinnar falla undir fleiri en einn kafla og jafnvel fleiri en einn hluta þeirra 

kafla.  

6.1 Umræða um hugmyndafræði og kenningar 

Skoðun á kenningum og áherslum sem settar hafa verið fram um samfélagslega ábyrgð 

(Garriga og Melé, 2004) leiddi í ljós að margar þeirra falla mjög vel að og lýsa 

áherslum, aðstæðum og álitamálum sem tengjast rekstri ríkisstofnana. Fram að þessu 

hefur fræðileg áhersla samfélagslegrar ábyrgðar snúist um að skoða þau áhrif sem 

fyrirtæki á almennum  markaði hafa á umhverfi sitt og samfélag með athöfnum sínum 

og ákvörðunum. Ef markmiðið er að færa starfsumhverfi opinbera geirans nær 

umhverfi þess almenna til að ná fram meiri árangri og hagkvæmni 

(Fjármálaráðuneytið, 1993, 1998, 2011; Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2014), þá 

þarf að skoða stofnanir opinbera geirans með sambærilegri nálgun og gagnrýni í huga.  

Kenningar sem falla undir hagrænu stoðina eiga síst við um rekstur opinberra 

stofnana, þar sem markmið ríkisrekstrar er ekki að skapa hagrænan ávinning. Ríkið 

tryggir tilvist þeirra stofnana sem það starfrækir á meðan enginn annar getur boðið upp 

á þá þjónustu sem þær veita. Það velur svo sjálft að leggja þær niður ef þurfa þykir og 
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hafa flestar þær stofnanir sem taldar voru henta rekstri á almennum markaði nú þegar 

verið einkavæddar  (Arnar Þór Másson, 2011; Fjármálaráðuneytið 2011). Lögmál 

frjálshyggjunnar (Friedman, 1970) eiga því ekki við um rekstur ríkisstofnana nema að 

afar takmörkuðu leyti. 

Af þeim kenningum sem falla undir pólitísku stoðina velta flestar þeirra upp 

áhugaverðu sjónarhorni sem vert er að skoða.  Hið félagslega áhrifavald sem 

skipulagsheild getur haft (Davis, 1960) með athöfnum sínum eða athafnaleysi á við um 

flestar opinberar stofnanir.  

Ríkisstofnunum er gefið mikið vald og hafa sumar þeirra jafnvel leyfi til að seilast inn 

á persónuleg mið sem fyrirtækjum á markaði standa ekki opin. Eins er staða þeirra 

oftar en ekki einokunarstaða í samfélaginu. Stjórnarskrárhyggjunni (Davis, 1967) var 

ætlað að bera kennsl á og vara við því sem gerist þegar fyrirtæki öðlast sambærilegt 

vald og má því ætla að varnaðarorð hans eigi ávallt við um allar opinberar stofnanir.  

Mikil ábyrgð hvílir á herðum forstöðumanna að fara vel með það vald sem stofnunum 

þeirra er treyst fyrir og mikilvægt að lögmálið á milli ábyrgðar og valds sé virt. 

Tryggja þarf að stofnanir beiti áhrifum sínum ávallt til góðs ef þær mögulega geta. Að 

ganga fram með góðu fordæmi og stuðla að samfélagslegum ábata öðrum til 

eftirbreytni er einkenni skipulagsheilda sem ná efsta þrepi í þroska samfélagsábyrgðar 

(Ketill B. Magnússon, 2015b) og á slíkt jafn vel við um rekstur ríkisstofnana.  

Sameinandi samfélagssamningurinn (Donaldson og Dunfee, 1994) lýsir vel umhverfi 

ríkisstofnana þar sem þeim er ætlað að mæta þörfum samfélagsins í samræmi við 

menningu og grunngildi þjóðfélagsins. Hafa mætti hann til hliðsjónar við kortlagningu 

á þeim hagaðilum sem stofnanirnar þurfa að vinna með, bæði innan stjórnarráðsins og 

utan þess.  

Þar sem hugmyndin um skipulagsheildina sem ríkisborgara (Matten og Crane, 2005 og 

fleiri) er grundvölluð á þeirri forsendu að fyrirtæki taki að sér hlutverk stofnana sem af 

einhverjum sökum mæta ekki þörfum samfélagsins, þá falla allar ríkisstofnanir 

sjálfkrafa undir þessa hugmynd. Það ætti því að vera rauði þráðurinn í stefnu og 

tilgangi allra þeirra að mæta þessum þörfum með þjónustu sinni.   
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Samþættingarkenningarnar sem falla undir sameinandi stoðina taka allar á málefnum 

sem hægt er að yfirfæra á rekstur ríkisstofnana. Málefnagreiningin (Sethi, 1975; 

Ackerman, 1973; Ackerman og Bauer, 1976) ber kennsl á hið gráa svæði sem lög og 

reglur ná ekki yfir og er jafn mikilvægt fyrir ríkisstofnanir að huga að því svæði. Ef 

það er ekki gert, getur það haft neikvæð áhrif á bæði innra og ytra samfélag þeirra. 

Þarna er bent á mikilvægi þess að skilgreina ferla til að mæta þessum áhrifum en 

samfélagsskýrslum er einmitt ætlað að mæta áskorunum sem þessum. Samkvæmt 

píramída Carroll (1991) þá ætti að vera tryggt að frammistaða allra ríkisstofnana 

uppfylla þær kröfur sem settar eru fram í tveimur neðstu víddum hans. Niðurstöður 

skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis (,,Helstu niðurstöðu“, e.d.) í kjölfar hrunsins 

leiddu í ljós að margt krefst úrbóta hjá mörgum stofnunum ríkisins til að þær geti 

uppfyllt þá vídd og er það umhugsunarefni hversu ómarkviss eftirfylgnin hefur verið 

við þeim bresti. Innleiðing heildarstefnu um samfélagslega ábyrgð er vel til þess fallin 

að mæta þessum vanda. Aðrar áherslur þessa kafla lúta frekar að samskiptum 

skipulagsheilda við ytra samfélag og umhverfi og verður þeim því ekki gerð frekari 

skil í þessari umræðu.  

Siðferðilegu sjónarmiðin eru kjarninn í hugmyndafræði samfélagslegrar ábyrgðar og 

eru þau alþjólegu verkfæri sem notuð eru grundvölluð á þeim sjónarmiðum. Þau snúast 

um að skipulagsheildir beri kennsl á og bæti fyrir þann skaða sem þær valda, taki 

ábyrgð á því valdi sem þeim er gefið og hafi hagaaðila og þarfir þeirra í huga við allar 

ákvarðanir sínar (Ketill B. Magnússon, 2013b; Garriga og Melé, 2004). Vegna 

mikilvægis þessara  sjónarmiða er ekki hægt að fjalla um þau í stuttri málsgrein heldur 

verða þau fléttuð saman við þau viðfangsefni sem tekin eru síðar í umræðunni.  

6.2 Samfélagsleg ábyrgð í ríkisrekstri 
 

Markmiðið með nýbreytni í ríkisrekstri var að minnka bilið milli einka- og opinbera 

geirans og leggur stefnan til að stjórnendur taki upp nútímalegri og markvissari 

stjórnunaraðferðir. Stefnan gerir kröfu til stjórnenda um að þeir búi yfir haldgóðri 

stjórnunarþekkingu og hæfni til að stjórna ásamt því að vinna með og hvetja starfsfólk 

sitt til að ná sameiginlegum markmiðum skipulagsheildarinnar. Við fyrstu sýn virðast 

þessar áherslur kallast vel á við áherslur samfélagslegrar ábyrgðar og hugmyndafræði 

þjónandi forystu. Þegar stjórnandinn hlustar, fylgist með og leiðbeinir starfsfólki 
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skapast grundvöllur fyrir framfarir og vöxt í starfi (Fjármálaráðuneytið, 1996,1998; 

Greenleaf, 2008; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Við nánari skoðun á stefnu um 

nýbreytni í ríkisrekstri þá kemur í ljós að þær siðferðilegu áherslur sem samfélagsleg 

ábyrgð og þjónandi forysta grundvallast á,  eru ekki fyrir hendi í þeirri stefnu og verður 

það skýrt nánar hér á eftir. 

 

Sjónum hins opinbera þegar kemur að samfélagslegri ábyrgði beinist fyrst og fremst að 

ytra samfélaginu og eru umhverfislegar- og efnahagslegar áherslur eins og rauður 

þráður hvert sem litið er. Þetta á bæði við um þær áherslur sem ríkið hefur sett og 

birtast í gegnum alla liði græna hagkerfisins og grænu skrefanna, í áherslum 

forstöðumannanna en einnig í íslensku rannsóknunum.   

 

Í siðferðilegu áherslunum sem ríkið hefur sett fram (,,Siðareglur“, 2009) má sjá 

ákveðna stigveldistilhneigingu þar sem einkum er horft til þátta sem lúta að hegðun 

starfsmanna og samskiptum þeirra við hvorn annan eða hegðun þeirra við aðila í ytra 

samfélaginu. Lítið fer fyrir áherslum um það vald sem stjórnvöld eða stofnunin sem 

slík hefur og getur beitt hvort sem er til góðs eða ills í innra- og ytra samfélaginu. 

Þessar sömu áherslur komu fram hjá viðmælendum: 

 

Maður getur búið til siðareglur sem eru eiginlega að segja okkur hvernig við 

viljum að fólk umgangist hvort annað hér, en þau hafa ekkert lagagildi, eða neitt 

slíkt. Þó svo að þær siðareglur séu brotnar þá þýðir það ekki að maður geti farið 

af stað með áminningaferli. En það getur samt í rauninni orðið til þess að 

mönnum sé gert grein fyrir því að svona hegðun sé ekki samþykkt, og ef að 

menn brjóta það, þá getur það auðvitað orðið upphaf að áminningaferli. Mér 

þykir mikilvægt að hafa þetta (Stofnun E, 2015). 

 

Aðeins þrjár af stofnununum sex erum með skráðar siðareglur og ein þeirra hefur 

aðeins sett fram siðareglur fyrir hluta þeirra starfsmanna sem starfa hjá stofnuninni. 

Aðeins ein af þeim vann að innleiðingunni eins og lagt er til af samhæfingarnefnd um 

siðferðileg viðmið en í því felst að starfsmenn taki virkan þátt í innleiðingunni svo 

þeim sé gert kleift að setja málefnið í samhengi við sitt eigið starfsumhverfi og þær 

aðstæður sem ríkja á vinnustaðnum til að þær hafi tilætluð áhrif.  
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Stefnur og reglur sem settar eru fram hjá ríkinu eru oftar en ekki tilkynntar í 

umburðarbréfum eða sendar með tölvupósti frá ráðuneyti til stofnana en vitað er að þær 

eru ekki innleiddar nema að nafninu til ef ekki er skapaður umræðugrundvöllur um þær 

(Forsætisráðuneytið, 2012b). Líklegt er að þetta eigi við um siðareglur hjá mörgum 

stofnunum ríkisins. Í 1. mgr. 15. gr í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 

kemur fram að: ,,Ráðherra staðfesti almennar siðareglur fyrir starfsmenn ríkisins og 

kjósi forstöðumenn stofnana... útfæra þær nánar með sértækari hætti skal haft um það 

samráði við starfsmenn og félög þeirra“. Þarna er það undir forstöðumanni komið hvort 

hann útfærir þær frekar eða ekki og því eru þær frekar gagnslausar ef hann gerir það 

ekki. 

Þarna liggja tækifæri til úrbóta en skýrslugerð á grundvelli samfélagslegrar ábyrgðar 

mætir vel þessum vanda og tekur á öllum hugsanlegum siðferðilegum álitamálum bæði 

er lúta að stjórnarháttum og samskiptum á öllum sviðum.  

Grænþvottur 

 

Það kom í ljós að græn-, hvít-, eða ímyndarþvottur hefur haft neikvæð áhrif á suma 

viðmælendur og hafa þau áhrif litað viðhorf þeirra til þeirra skipulagsheilda sem birta 

opinberlega upplýsingar um innra starf. Þessi áhrif birtust með mjög áberandi hætti  hjá 

einum þeirra en hann sagði:  

 

... mér finnst oft svona vera hræsni, og við erum ekki alveg komin í þennan 

kúltúr, hann er ekki alveg á þessu stigi. Mér finnst oft svo mikil hræsni í þessu 

hjá fyrirtækjum, það virkar þannig á mig .... en þú sérð að ég monta mig ekki af 

þessu, sem við erum að gera en ég held, hinsvegar, að það sé innistæða fyrir öllu 

sem ég segi (Stofnun C, 2015). 

 

Höfundi gafst tækifæri til að útskýra að mikill munur væri á því að berja sér á brjóst án 

þess að eiga innistæðu fyrir því og að upplýsa aðrar stofnanir og almenning um allt það 

góða starf sem fram fer innanhúss hjá stofnuninni. Að veita upplýsingar um árangur 

sem eykur hamingju starfsmanna fellur sannarlega undir samfélagslega ábyrgð og 

getur jafnvel verið hvati fyrir aðrar stofnanir að feta í sömu fótspor (Ketill B. 

Magnússon, 2015; Lára Jóhannsdóttir, 2013).  
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6.3 Þroski samfélagslegrar ábyrgðar hjá hinu opinbera 
 

Tilgáta eitt: Skilningur forstöðumanna á samfélagslegri ábyrgð er mismunandi og 

sjónum forstöðumanna er frekar beint að ytri þáttum tengdum þeim verkefnum sem 

hverri stofnun eru falin samkvæmt lögum og snúa að hlutverki stofnunarinnar í 

samfélaginu. 

 

Þessi tilgáta stóð en það kom í ljós að viðmælendur vissu mismikið um 

hugmyndafræði samfélagslegrar ábyrgðar og sumir nánast ekki neitt.  Mjög góður 

skilningur var hjá flestum þeirra á grundvallar hugmyndafræði sjálfbærni eins og hún 

var fyrst sett fram á vettvangi Sameinuðu þjóðanna árið 1987, (,,Report“, 1987) en þá 

sneri hún einkum að umhverfis- og vistfræðilegum áhrifum. Spurning um þekkingu á 

samfélagslegri ábyrgð leiddi einnig í ljós að stjórnarhættir, samskipti og mannauður 

komu ekki upp í huga viðmælenda heldur beindust svör þeirra að umhverfis og 

vistfræðilegum áherslum stofnananna bæði í innra- og ytra umhverfi þeirra. Þessi 

niðurstaða er í fullu samræmi við þá umræðu og áherslur sem ríkja bæði hér á landi og 

erlendis þar sem fókusinn er frekar á þau áhrif sem skipulagsheildir hafa á náttúruna og 

vistkerfið (Adams o.fl., 2014; Forsætisráðuneytið, 2012a; Um verkefnið, 2011,2014).  

Staðsetja má því allar stofnanirnar í fyrsta þrepi þroska samfélagslegrar ábyrgðar en 

samkvæmt því er þekking ekki til staðar meðal æðstu stjórnenda á hugmyndafræði og 

aðferðum samfélagsábyrgðar (Ketill B. Magnússon, 2015). 

 

Sama tón kveður við í umfjöllun flestra forstöðumanna sem höfðu framsögu á fundi 

Festu vorið 2014 (Góður fundur, 2014). Bæði innra, hegðun hins opinbera, og ytra 

hlutverkið, að stuðla að bættri hegðun annarra aðila, eru í samræmi við þær áherslur 

sem settar eru fram undir græna hagkerfinu. Eina undantekningin kom fram í framsögu 

Sigrúnar Óskar Sigurðardóttur, aðstoðarforstjóra ÁTVR. Hún kvað áherslur um ábyrga 

starfhætti sem settir voru fram í eigendastefnu ríkisins (Fjármálaráðuneytið, 2011) hafa 

hvatt stofnunina til breyta áherslum. Eins og kom fram í viðtali við Sigrúnu Ósk, þá 

hefur ÁTVR skilað ársskýrslu í samræmi við GRI viðmiðin frá árinu 2013. 

Ávinninginn af innleiðingunni segir hún mjög sýnilegan og birtist hann bæði í ytra- og 

innra samfélagi stofnunarinnar. Því til stuðnings nefnir hún þá áherslu að hefja herferð 

um að draga úr áfengisneyslu ungmenna með því að krefja þau ávallt um skilríki og 
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hafi sú herferð skilað góðum árangri. Eins nefnir hún að samgöngustefna 

stofnunarinnar hafi stuðlað að fækkun veikindadaga hjá starfsmönnum.  

 

6.4 Skiptir stefnumótun máli? 
 

Til að skilja hver staðan er þá voru viðtölin opnuð með spurningum um stöðu 

stefnumótunar innan stofnananna. Tafla eitt varpar ljósi á hvaða stefnum er beitt en 

einnig kom í ljós að forstöðumenn skildu vel mikilvægi stefnumótunar:  

 

... ef við höfum ekki þessa framtíðarsýn, að þá værum við bara ekki að gera 

neitt, og ég held að það sé fyrir opinberan aðila, alveg eins og bara hvern annan 

sem er í starfsemi, að það er vísasta leiðin til að deyja og dala uppi (Stofnun F, 

2015). 

 

Svar forstöðumanns stofnunar B (2015) um hvort hægt væri að bera kennsl á einhver 

áþreifanleg áhrif eða breytingar af innleiðingu á nýjum stefnum var: 

 

„Já, mjög, mjög mikla breytingu, sko“ 

 

Við spurningu um áhrif stefnumótunar á starfsmenn og hver þátttaka þeirra væri í 

stefnumótun hjá stofnuninni komu í ljós mjög mismunandi viðhorf og staða. Allir 

forstöðumennirnir töluðu að markviss stefnumótun  og innleiðing væri mikilvæg: 

 

... ég sagði alltaf ég vil að 40% vinnunnar fari í að búa til stefnu og 60% 

tvinnunar fari í það að segja hvernig við ætlum að innleiða þessa stefnu, vegna 

þess að það er rosalega mikið til af flottum stefnum út um allt, sem er ekkert gert 

við (Stofnun B, 2015). 

 

Aðild og þátttaka starfsmanna í stefnumótun stofnananna var mismunandi mikil, og 

veltir höfundur fyrir sér hversu mikil áhrif sú nálgun sem beitt er við kynningu, 

(samskipti) á þeirri vinnu hefur á þann mun: 
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... það hafa kannski verið, svona aktívir einn fjórði, við dældum út drögum á alla 

starfsmenn, menn sluppu ekkert, þeir fengu tölvupóst, þannig að þetta var kynnt 

fyrir öllum. ... Auðvitað hefði maður kannski viljað gjarnan að það væri stærri 

hópur sem hefði, sko, sýnt þessu meiri áhuga, en, þú veist, áttum við þá að draga 

menn bara inn á fund og segja ,‚þið verðið að taka þátt“, frekar en að kannski 

virkja þá sem höfðu áhuga (Stofnun F, 2015). 

 

Stofnun B C og D beita annars konar nálgun, þar sem markvisst er unnið að því að 

upplýsa starfsmenn með reglulegum starfsmanna fundum og þeir svo hvattir til að láta í 

ljós áhugasvið og sýna frumkvæði: 

 

Svo erum við, til dæmis, að ganga frá jafnréttisáætlun, og þá fundum við að það 

var áhugi hjá, sérstaklega hjá einum starfsmanni, sem var svona, að velta fyrir 

sér, jafnvel námi. ... hún hvött í það, og fengin þá til að vinna í 

jafnréttisáætluninni með fleiri starfsmönnum, og leiða það starf (Stofnun D, 

2015). 

 

 

Eins og dregið hefur verið fram þá snýst samfélagsleg ábyrgð meðal annars um að 

greina mikilvæga hagaðila og tryggja að þörfum þeirra sé fullnægt (Ketill B. 

Magnússon, 2013a). Starfsmenn eru mjög mikilvægir hagaðilar og er því lykilatriði að 

upplýsa þá á viðeigandi hátt með því að mæta hverjum og einum á þeim stað hann er 

staddur í samræmi við skilning hans og menntun.  Þannig má tryggja að allir skilji 

hvernig þeirra aðild getur skipt máli (Greenleaf, 2008, Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). 

Það getur verið erfitt fyrir suma þeirra að skilja nýjar hugmyndir ef þær eru aðeins 

kynntar í tölvupósti og því mikilvægt að skapaður sé grundvöllur fyrir samtal þar sem 

sjónarmið og skoðanir þeirra koma fram. Ef það er ekki gert þá missir stofnunin af 

mikilvægu innleggi þeirra í umræðuna:  

 

Ég held að það sé ekkert algengt í fyrirtækjum, að allir séu upplýstir ... 

Undanfarin ár höfum við, sem sagt, verið að bæta samskiptin, eins og eftir hvern 

einasta framkvæmdaráðsfund hjá mér, sem eru tólf á ári, sirka. Daginn eftir þá 

hef ég fund með starfsmönnum, og þá er starfsmönnunum sagt frá öllu sem 

gerist á fundinum og allar nýjungar kynntar, svo starfsmenn fá alveg spegilmynd 

starfsins okkar í framkvæmdarráði á þessum fundum (Stofnun C, 2015). 
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Hneigð ríkisstofnana til að forðast breytingar kom fram í máli eins viðmælenda en 

hann sagði þá, sem lengi hafa starfað hjá stofnuninni, hafa sýnt ákveðna tortryggni í 

upphafi ferlisins við gerð  árangursstjórnunarsamningsins og  haldið: 

 

... að þetta væri ákveðin froða eða tískubóla ... en um leið og þú getur sýnt fram 

á að þetta sé að skila okkur betra skipulagi er auðveldara fyrir okkur að rökstyðja 

hvað við erum að gera, fá meira fjármagni, jafnvel. Þá er þessi tortryggni farin 

og það tók bara eitt ár. Þetta er mjög jákvætt (Stofnun A, 2015). 

 

Orð annars sýna svo fram á hvers vegna mikilvægt er að vinna gegn þessari tregðu með 

því að vera reglulega að innleiða breytingar:  

 

Ég er til dæmis komin á þá skoðun sem ég hafði ekki áður, að það þarf að breyta 

skipulagi á fimm ára fresti, í lágmarki, í stofnunum, bara til þess að sópa út úr 

hornum og þá opnast fyrir eitthvað sem menn hafa kannski bara ekki áttað sig á 

(Stofnun E, 2015). 

 

6.5 Birtingarmynd hins ólíka landslags 

Aðstöðumunur í rekstrarumhverfi ríkisstofnana og einkareksturs  hefur mikil áhrif á 

svigrúm forstöðumanna til athafna. Eins er umhverfi samdráttar, aðhalds og sparnaðar 

sem ríkisstofnanir búa við, oft á tíðum íþyngjandi og jafnvel lamandi. 

Eins og rakið var í kafla þrjú þá eru ríkisstofnanir reknar á allt öðrum forsendum en 

fyrirtæki á frjálsum markaði og rekstrarumhverfi þeirra markað af ólíkum áherslum. 

Ríkisfjármál byggja á þjóðhagslegum grunni þar sem tekjur og afkoma ríkissjóðs ræðst 

af efnahagsstefnu- og stjórn sitjandi ríkisstjórnar, ásamt því efnahagslega umhverfi sem 

þjóðin býr við á hverjum tíma. Það er markmið allra ríkisstjórna að heildarjöfnuður 

ríkissjóðs sé yfir núlli en þegar illa árar og halli er á rekstrinum, þá þarf að beita hinum 

ýmsum hagstjórnartækjum til að leiðrétta hallan (Fjárlagafrumvarp, 2015).  

 

Eitt af þeim hagstjórnartækjum sem ávallt er gripið til í slæmu árferði er niðurskurður í 

ríkisrekstri en sá niðurskurður er oftar en ekki flatur yfir öll ráðuneyti og stofnanir 
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þeirra. Hann hefur því mismikil áhrif á rekstur þeirra þar sem verkefni og álag sumra 

stofnana eykst þegar illa árar og magnast áhrifin jafnvel enn meira hjá sumum þeirra. 

(Borins, 2002). Heilbrigðisstéttin er sérstaklega útsett fyrir þessum áhrifum, þar sem 

niðursveiflum í hagkerfinu fylgja aukin heilbrigðisvandamál tengd atvinnuleysi og 

öðrum fylgifiskum niðursveiflunnar. Sá niðurskurður sem staðið hefur yfir sleitulaust 

frá hruni hefur aukið álag í heilbrigðiskerfinu á meðan það þarf markvisst að draga 

saman þjónustuna. Áhrifin birtast svo í ofálagi á heilbrigðisstarfmenn með þeim 

hörmulegu afleiðingu sem þeim fylgja og rakin voru í kafla 3.5.3.  

 

Umfjöllunin á vef Viðskiptaráðs Íslands um þau réttindi sem ríkisstarfsmenn búa við 

og þau gæði sem þeir hljóta sem hinum almenna launþega standa ekki til boða er til 

marks um það að viðskiptalífið skilur hvorki þær aðstæður né þau lögmál sem ríkja í 

rekstri ríkisstofnana, né þær ólíku starfsaðstæður sem ríkisstarfsmenn búa við.   

Samkvæmt siðfræðilegum kenningum John Locke, John Rawls og fleiri (Adams o.fl., 

2015; Crane og Matten; Garriga og Melé, 2004; Wilson, 1989) þá er þessi nálgun 

hvorki góð né fagleg því engin réttindi fást án þess að þeim fylgi einhvers konar 

ábyrgðir eða skyldur og getur svona umfjöllun, þar sem þessir þættir er slitnir úr 

samhengi, jafnvel verið skaðleg fyrir þá sem um er rætt. Opinberir starfmenn hafa 

skyldur og bera persónulegar ábyrgðir í störfum sínum út fyrir þann ramma sem tíðkast 

á hinum almenna markaði. Þeir hafa þar að auki mun minna sjálfræði eins og tekið er 

fram í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (70/1996). Slíkt á sérstaklega 

við um starfsmenn í heilbrigðisstéttum (Lög um heilbrigðisstarfsmenn, 34/2012) og 

embættismenn eins og lögreglumenn (lögreglulögum, 60/1996) og er mikilvægt að taka 

slíkt með í reikninginn ef skoða á málin á heildstæðan máta.  

 

Stjórnvöld, sem í raun bera ábyrgð á að veita ríkisstofnunum það fjárhaglsega sjálfræði 

sem þær þurfa til að hægt sé að stýra þeim á faglegan máta, eru  heldur ekki fyllilega 

meðvituð um þær áskoranir sem stofnanirnar geta þurft að glíma við og felast í innra 

rekstrarumhverfi þeirra. Það getur því reynst ókynsamlegt að hafa þær ekki með í 

ráðum og hlusta ekki á sjónarmið þeirra þegar kemur að því að hagræða í rekstri. Slík 

hefðun getur skilað meira óhagræði og jafnvel auknum útgjöldum en  felast í þeim 

sparnaði sem lagt var upp með. Einn viðmælendanna kom inn á þetta of sagði að: 
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... þegar að okkur hefur verið gert að leggja fram tillögur um niðurskurð, sem 

hafa jú verið um 25% frá hruni, þá höfum við bent á að ákveðnar aðgerðir feli í 

sér aukin útgjöld fyrir ríkið sem heild ... þá höfum við fengið þau svör að 

stjórnvöldum sé sama. Við eigum bara að fara heim, eins og þetta var orðað við 

mig og eins og það situr í mér, að fara heim og vinna heimavinnuna betur 

(Stofnun A, 2015). 

 

Aðferðum sem þessum má líkja við hvítþvott þar sem á yfirborðinu er látið í það skína 

að verið sé að spara en þegar upp er staðið eru útgjöldin meiri og því getur þessi flati 

niðurskurður verið þjóðhagslega óhagkvæmur þótt hann líti vel út á pappír.  

 

Í dag skýra stofnanir frá því í hvað fjármunirnir, sem þeim eru skammtaðir, eru nýttir 

en engar skýringar eru gefnar á þeim hliðaráhrifum sem tilfærslan á verkefnum hefur á 

þá nýtingu. Forstöðumaður stofnunar A hafið áhyggjur af þessari nálgun og áttaði sig 

stax á hvernig þau tækifæri sem felast í innleiðingu á samfélagslegri ábyrgð gætu mætt 

þessum vanda. Eins kom í ljós að enginn gaumur er gefinn þvi hvernig farið er með þá 

einu auðlind, mannauðinn, sem stofnanirnar hafa til að auka nýtingu þeirra fjármuna 

(Borins, 2002).  

 

Rökin fyrir mikilvægi þess að taka upp samfélagslega ábyrgð sem kynnt eru í kafla 2, 

byggja bæði á viðskiptalegum og siðferðilegum grunni og snúast bæði um innri og ytri 

þætti einstaklinga og samfélags. Þungi umræðunnar hefur hins vegar verið á ytri þætti 

og þann fjárhagslega- eða virðisaukandi ávinning sem samfélagsleg ábyrgð getur fært 

skipulagsheildum. Þarna hefur mælanleiki þáttanna haft mikið að segja og þar sem 

skipulagsheildir á markaði eru grundvölluð á efnahagslegum grunni (Carroll, 1999) 

með hagnaðarsjónarmið í huga þá er stefnan frekar sett á áherslur sem leiða til 

aukinnar fjárhagslegrar framlegðar.  

 

Ýmsum þekktum verkfærum rekstrarhagfræðinnar, sem ætlað er auka tekjur, með 

stækkun markaða, vöruþróunar eða nýsköpunar, er ekki hægt að beita með sama hætti í 

rekstri ríkisstofnana. Ástæðan liggur fyrst og fremst í rofi ábyrgðarkeðjunnar þar sem 

stofnanir hafa hvorki það fjárræði sem til þarf, né það sjálfræði í verkefnavali sem slík 

nálgun krefst. Umhverfi aðhalds og niðurskurðar skapar ekki þann hvata sem þarf til að 
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ná fram aukinni framlegð frá mannauðnum og er til staðar hjá skipulagsheildum sem 

reknar eru með hagnaðarsjónarmið að leiðarljósi.  

 

Það eru einnig ýmsar áskoranir sem ríkisstofnanirnar þurfa að mæta en hafa enga stjórn 

á.  Heilbrigðisgeirinn stendur stöðugt frammi fyrir slíkum vandamálum, og eins og rætt 

hefur verið um þá fjölgar gjarnan þeirra ,,viðskiptavinum“ á sama tíma og dregið er úr 

þeim fjármunum sem nauðsynlegir eru til að geta veitt þeim þá aðhlynningu eða hjálp 

sem þeir þurfa á að halda. Erfitt er að mæta kröfum um niðurskurð eða hagræðingu í 

slíkum aðstæðum, hvað þá að setja sér markmið um að draga úr þjónustu þar sem 

verkefnin snúast um mannúð og mannréttindi sem borgarinn hefur rétt á samkvæmt 

lögum. Því er verið að setja heilbrigðisstarfsmenn í vafasama stöðu sem ekki nokkur 

starfsmaður á almennum markaði þarf nokkurn tíma að standa frammi fyrir (Lög um 

heilbrigðisþjónustu, 40/2007).  

 

Þau úrræði sem mælt er með að beitt sé í niðurskurði snúa öll að því að draga úr 

launakostnaði, annað hvort með breytingu á störfum og vinnutíma eða með uppsögnum 

(Sigurlaug Kristín Jóhannsdótti, 2010).  Með slíkum aðgerðum er raunverulega verið er 

að draga úr starfsemi stofnananna á einhvern hátt án þessa að segja það berum orðum. 

Þegar þessari nálgun er beitt þá er ekki hægt að forgangsraða á jafn faglegan hátt. 

Stjórnarráðið firrir sig þannig þeirri ábyrgð að taka á málefnunum og ákveða hvaða 

þjónustu á að draga úr, heldur er forstöðumaðurinn settur í þá aðstöðu að þurfa skera 

niður með því að klípa af því fólki sem þeir eiga í persónulegu sambandi við frá degi til 

dags. 

 

Með því að beina sjónum að þeirri auðlind sem stofnanirnar hafa forræði yfir, 

mannauðinn, og leita leiða til að auka framleiðni hans, birtast ný tækifæri og betri 

aðstæður fyrir skapandi hugsun og nýbreytni. Þessi nálgun ætti að vera lykiláhersla í 

ríkisrekstri. Innleiðing á heildarstefnu um samfélagslega ábyrgð getur hjálpað til við að 

bera kennsl á þessar áskoranir á mælanlegan og gagnsæjan hátt. Með því að setja 

fókusinn á hagaðilagreiningu til að skoða árif slíkra aðgerða í mun víðara samhengi má 

bera kennsl á nýjar lausnir sem mætt gætu vandanum á farsælli máta (G4, e.d.).  

Skriffinnska sem fylgir umsókna- og skýrslugerð þegar sótt er um aukafjármuni hjá 

ráðuneytum eða umbótasjóðum af einhverju tagi, getur verið letjandi. Samdráttur og 
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íþyngjandi starfsumhverfi, eins og hefur verið viðvarandi síðustu sjö ár, getur því ýtt 

undir þá stofnanatregðu sem þar ríkir. Þessar áskoranir gera stjórnendum ríkisstofnana 

erfiðara fyrir að hrífa starfsmenn með í nýja hugsun og sú tilhneiging að viðhalda 

ríkjandi kerfi sem markar starfsumhverfi ríkisins gerir fyrirstöðuna enn meiri en 

þekkist annars staðar (Wilson, 1989).  

6.6 Ávinningur af innleiðingu 
 

Tilgáta 2: Forstöðumenn hafa ekki áttað sig á þeim tækifærum sem felast í innleiðingu 

á heildarstefnu um samfélagslega ábyrgð. Það kom í ljós að forstöðumenn höfðu ekki 

áttað sig á þeim tækifærum sem heildarstefna um samfélagslega ábyrgð býður upp á. 

 

Stefna um samfélagslega ábyrgð er hugsuð sem langtímastefna, þar sem markmiðið er 

að auka gagnsæi svo hægt sé að bera kennsl á þau áhrif sem skipulagsheildin hefur á 

umhverfi sitt og samfélag (Ketill B. Magnússon, 2013a). Þegar þau áhrif eru ljós getur 

hún markvisst ráðist í umbætur til að breyta því sem betur má fara og innleiða nýja 

hætti þar sem það á við. Grundvöllurinn byggir því á skýrri framtíðarsýn um það 

hvernig ,,samfélagsþegn'“ skipulagsheildin vill vera þ.e. hvað hún vill standa fyrir og 

hverju hún ætlar sér að breyta og áorka í framtíðinni til að bæta þessi áhrif sín (Andriof 

og McIntosh   2001; Matten o. fl., 2003; Matten og Crane, 2005).  

 

Viðtölin leiddu í ljós að öllum forstöðumönnunum er umhugað um velferð og líðan 

starfsmanna sinna: 

 

... það sem að okkur fannst svolítið skemmtilegt, var það að fara að vinna með 

þessa heilsustjórnun, sem er ákveðin, svona, hugmyndafræði um hvernig þú 

bregst við veikindum, til þess að efla fólk, því það versta sem fólk lendir í er 

þegar það dettur inn í langtímaveikindi, það er algjörlega svakalegt, sko, og erfitt 

að koma til baka (Stofnun B, 2015). 

 

 

Þeir voru líka meðvitaðir um að vinna að innri málum skiptir máli og að vandaður 

rekstur gæti jafnvel skilað þeim nýjum tækifærum:  

 



 71 

... en auðvitað eru stofnanir í einhvers konar samkeppni, og ég held að, sko, 

samfélagið, hið opinbera, alþingi, ráðuneyti, að þau séu líklegri til að veita 

stofnunum sem standa sig vel, sem hafa skýra framtíðarsýn og eru með verkefni 

sem að skipta máli fyrir samfélagið, að þau séu líklegri til að fá fjárveitingar á 

fjárlögum, þau séu líklegri til að fá ný verkefni o.s.frv. (Stofnun F, 2015). 

 

Þegar spurt var um hvað þeir teldu felast í samfélagslegri ábyrgð þá kom ytra umhverfi 

og samfélag upp í hug þeirra allra. Borin voru kennsl á þætti sem lúta að áhrifum sem 

starfsemi stofnunarinnar og ákvarðanir hafa á náttúruna og umhverfið annars vegar og 

þá þegna sem njóta þjónustu stofnunarinnar eða gera á einhvern hátt væntingar til 

starfsemi hennar, hins vegar. 

 

Við erum auðvitað meira í fólkinu, við þurfum ekki að gróðursetja tré, maður 

þarf líka að átta sig á því að við fáum hérna rekstrarfé og maður getur ekki notað 

rekstrarfé í hvað sem er, en við erum auðvitað að passa upp á það að vera ekki að 

henda rusli, við flokkum rusl og allskonar slíkt sem við erum að gera (Stofnun E, 

2015). 

 

... erum við að gera það besta fyrir samfélagið og okkar, hérna, já, viðskiptavini, 

þegna Íslands, o.s.frv. Þetta er eins og við vorum að tala um áðan, sko, skiptir 

stefna máli, sko, ef þetta stæði ekki á blaði, þá mundi maður velta fyrir sér, 

ráðum við bara þá sem að, eins og þú segir, okkur líkar best við, eða þekkjum. 

En um leið og þú segir þetta á blaði; þetta er það sem við viljum gera, þá hefur 

það áhrif, það er alveg klárt (Stofnun F, 2015). 

 

Þegar spurt var hvort stofnunin hafi fengið einhver skilaboð um að innleiða eitthvað á 

hátt við samfélagslega ábyrgð var svar allra neikvætt og einn þeirra sagði: „Nei. Ef ég 

er alveg heiðarlegur þá er það bara nei“ (Stofnun A, 2015). 
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6.7 Hvernig geta alþjóðleg viðmið og staðlar breytt landslaginu 
 

Tilgáta 3: Innleiðing samfélagslegrar ábyrgðar með stuðningi verkfæra eins og GRI 

eða ISO 26000 getur hjálpað til við að draga úr þeim mun sem ríkir í starfsumhverfi 

skipulagsheilda í einka- og opinbera geiranum.  

Það er eðlilegt að opinberi geirinn sé seinni til en einkageirinn að innleiða nýjungar  

þar sem venjan er að sá geiri líti til einkageirans í leit að góðum fordæmum. Þessa 

tilhneigingu má glöggt sjá í stefnu um nýbreytni í ríkisrekstri (Fjármálaráðuneytið, 

1993) og í áherslum Preston og Post (1975) sem hvetja viðskiptalífið til að nýta sér þær 

aðstæður og taka þátt í að móta almennar reglur sem ríkið tekur svo upp.  

En þrátt fyrir að allar stofnanirnar séu enn staddar í neðsta þrepi þroska 

samfélagsábyrgðar, þá voru viðbrögð viðmælenda mjög jákvæð og sýndu þeir allir 

áhuga á að kynna sér þá möguleika sem stefnan býður upp á og þeim tækifærum sem 

felast í innleiðingu hennar. Sumar stofnanirnar eru nú þegar að huga að mörgum 

þáttum sem UN Global Compact, ISO 26000 staðallinn og GRI viðmiðin gera ráð fyrir 

en það sem vantar upp á er að mæla, skrásetja og birta þá þætti í árlegum skýrslum 

stofnananna.  

 

Skoðun hefur leitt í ljós að mæta má auknum kröfum samfélagsins um að stofnanir 

auki gagnsæi með innleiðingu heildarstefnu um samfélagsábyrgð. Tölulegir 

mælikvarðar gætu verið hvetjandi til að leita að verkfærum sem stuðlað gætu að meiri 

skilvirkni og eru UN Global Compact, ISO 26000 staðallinn og GRI viðmiðin, vönduð 

tæki sem hjálpa stofnunum við þá vinnu.   

 

Það aukna vægi sem samfélagsleg ábyrgð hefur öðlast, bæði í íslensku viðskiptalífi og 

á hinum fræðilega vettvangi, á síðustu fimm árum getur gagnast opinberum stofnunum 

til að gera umbætur í rekstri sínum og gera hann gagnsærri. Borin hafa verið kennsl á 

ýmsan ábata við að innleiða heildarstefnu um samfélagslga ábyrgð og staðfesti 

aðstoðarforstjóri ÁTVR það en hún sagði starfsánægju hafa aukist og veikindadögum 

fækkað við innleiðingu á samfélagslegri ábyrgð (Góður fundur, 2014) og er það 

eftirsóknarverð breyting sem gagnast getur öllum stofnunum ríkisins. Viðtal við 

aðstoðarforstjóra ÁTVR leiddi í ljós ýmsan ávinning sem opinberar stofnanir geta 
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vænst við innleiðingu á samfélagslegri ábyrgð en þar er einna helst að nefna heilsu og 

líðan starfsmanna hafi batnað.  

 

Forstöðumennirnir gera sér allir grein fyrir þörfinni á nýjum áherslum: 

 

... en ég held að þetta sé bara mjög mikilvægt og auðvitað í dag er bara aukin 

krafa á hið opinbera, að við séum að horfa á nýjar lausnir, ja, eða það stendur í 

fjárlögum einhversstaðar ... fjárlögin fyrir árið í ár, það var verið að fjalla um 

breytingar á hinu opinbera og það var kafli sem hét ,‚nýjar lausnir fyrir nýja 

tíma“ , mér fannst það, svona, svolítið, hérna, smart setning, af því að, sko, ef 

við viljum ekki breytast... en umhverfið breytist, það koma, hérna, nýjar kröfur 

og nýjar lausnir og ef... opinbera, kannski fyrir 30 árum síðan þá snerist allt um 

hið opinbera, við gátum sagt‚ heyrðu, þetta er bara svona, þið sættið ykkur við 

þetta, en það er bara ekki þannig lengur í dag (Stofnun F, 2015). 

 

Það er hins vegar ólíklegt að allar opinberar stofnanir muni innleiða heildstæðar 

mælingar á sjálfbærni eða samfélagslegri ábyrgð á meðan slíkt er valkvætt og engin 

áhersla frá stjórnvöldum um slíkt (Adams o.fl., 2014). Sigurður H. Helgason, 

skrifstofustjóri skrifstofu stjórnunar og umbóta í fjármálaráðuneytinu tók í sama streng 

á fundi Festu (Góður fundur, 2014) ,,Það þarf að setja ríkisstofnunum ramma, skipulag 

og gildi til að treysta að þær vinni af ábyrgð að almannaheillum. Stjórnvöld hérlendis 

eru ekki sérlega virk í að hvetja fyrirtæki til að innleiða samfélagslega ábyrgð“. Hann 

segir það ekki sjálfgefið að þær sýni samfélaglega ábyrgð í störfum sínum og því þurfi 

að skoða hvort ríkið setji sér slíka stefnu, sérstaklega í tengslum við árangursstjórnun. 

 

Í dag eru 52 skipulagsheildir aðilar að Festu og þar af eru fjórar frá hinu opinbera: 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Landsvirkjun, Íslandsstofa og ÁTVR. Fordæmi þessara 

stofnana á innleiðingu á stefnu um samfélagslega ábyrgð skapar grundvöll og tækifæri 

fyrir aðrar stofnanir til að feta í fótspor þeirra. Þannig má nýta þá þekkingu sem þegar 

hefur skapast við innleiðingu samfélagslegrar ábyrgðar hjá fleiri skipulagsheildum á 

vegum hins opinbera og hjálpa fleiri stofnunum að bæta starfsumhverfi sitt og líðan 

starfsmanna og þannig færa það nær því umhverfi sem ríkir á hinum almenna markaði! 
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6.8 Niðurlag 
 

Tímarnir hafa breyst með opnun markaða og hnattvæðingu þar sem staðbundnar 

áherslur hafa vikið fyrir þeim hnattrænu. Skilin á milli einka- og opinbera geirans hafa 

dofnað á sviðum þar sem einkavæðing og þátttaka einkafyrirtækja hefur aukist tengt 

verkefnum sem ríkið sinnti eingöngu áður. Við þessa breytingu hefur myndast bil á 

milli ríkisstofnana sem ekki var fyrir hendi áður sem felst í því að nú geta sumar þeirra 

borið sig saman við samkeppnisaðila á meðan hinar, sem hafa sérstöku hlutverki að 

gegna, geta það ekki.    

 

Að bera sig saman við aðra sem eru að gera góða hluti (e. best practice) er þekkt 

aðferð, hvort sem er fyrir einstaklinga eða skipulagsheildir, þegar ráðist er í 

stefnumótun þar sem markmið eru sett til framtíðar um að vaxa eða ná forskoti á 

einhverjum sviðum. Það er því mikilvægt að finna heilbrigðan flöt fyrir samanburð og 

gagnsæi fyrir þær ríkisstofnanir sem eru að sinna þessum sérstöku verkefnum.  

 

Samfélagsábyrgð er stefnumótandi verkefni sem hjálpar skipulagsheildum að bera 

kennsl á þau áhrif sem þær hafa á umhverfi sitt og samfélag, bæði innra og ytra. Með 

því að skoða hver tilgangur, framlag og mögulegur ábati er af starfsemi hverrar 

stofnunar fyrir samfélagið (innra og ytra) geta þær borið kennsl á ýmsa ófjárhagslega 

þætti, málefni og hagaðila, sem starfsemi þeirra hefur áhrif á og máli skiptir að veita 

athygli (Ketill B. Magnússon, 2013a). Tækjunum sem þróuð hafa verið til innleiðingar 

og skýrslugerðar á samfélagslegri ábyrgð, GRI viðmiðin og ISO 26000 staðallinn 

ásamt reglum Global Compact, er ætlað að hjálpa til við að bera kennsl á þessa 

ófjárhagslegu þætti. Þannig er stofnunum gert kleift að setja upp samræmdar 

mælistikur og fylgjast með þessum áhrifum frá ári til árs og ráðast svo í úrbætur þar 

sem þurfa þykir.  

 

Eftirfylgni við samþykkt frumvarps um græna hagkerfið, þeim lið (nr. 14) sem felur í 

sér innleiðingu á skýrslugerð í samræmi við GRI viðmiðin, gæti verið stórt og 

mikilvægt skref í samfélagslegri ábyrgð í opinberum rekstri. Það tryggir hins vegar 

ekki að stefna um hugmyndafræðina sé innleidd hjá stofnunum. Mikilvægt er að fylgja 

slíku markvisst eftir með því að skilgreina sameiginleg markmið ásamt sértækum 

markmiðum fyrir hverja stofnun, í samræmi við hlutverk hennar og starfsemi. Það 
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felast mörg tækifæri í þeirri breytingu og væri hægt að nýta GRI viðmiðin til að 

skilgreina samræmda mælikvarða um mannauðsmál og stjórnarhætti undir sértæka 

hluta þeirra sem taldir eru draga fram þætti sem ríkjandi eru hjá ríkisstofnunum og 

æskilegt er að breyta (Ríkisendurskoðun, 2011, 2014). Þannig væri einnig hægt að bera 

saman mælda þætti á milli stofnana (Ketill B. Magnússon, 2013, a).  

 

Ef haft er í huga að það eru innri þættir (e.intrinsic), sem birtast í sjálfstæði og 

sjálfsvirðingu, sem auka ánægju, en þeir ytri (e, extrinsic) eins og laun og aðrir 

efnahagslegir þættir, valda óánægju ef þeir eru af skornum skammti, þá er nokkuð ljóst 

að mikilvægt er að beina sjónum í meira mæli að þeim innri en áður hefur tíðkast. Það 

er alveg sama hversu há launin eru, allir vilja ,,alltaf“ fá hærri laun og því aldrei 

fyllilega hægt að mæta væntingum í þeim efnum. Þegar fólk finnur að hlustað sé á það 

og upplifir sanngjarna og réttláta meðferð vex starfsánægja þess og það smitar aðra í 

kringum sig með hamingju sinni. Starfsmenn sem eru ánægðir í vinnunni finna sig 

jafnvel knúna til tala á jákvæðan hátt um vinnustaðinn, bæði utan hans og innan. Það 

gilda því þveröfug lögmál um innri og ytri þætti og því mikilvægt að beina sjónum 

frekar að þeim sem er á okkar valdi að breyta (Greenleaf, 2008). 

 

6.9 Lokaorð 
 

Þetta viðfangsefni er afar viðamikið og hefði verið hægt að gera því mun betri skil í 

stærri rannsókn á annað hvort meistara- eða doktorsstigi. Höfundur hafði ekki 

þolinmæði til að bíða þess tíma, enda óvíst hvort hann kæmi nokkur tíman. Fyrir vikið 

eru margir þættir sem skoða má betur, sérstaklega þegar kemur að muninum á 

landslaginu  og þeim aðstöðumun sem ríkir á milli starfsumhverfis í opinbera- og 

almenna geiranum.  

 

Í ferlinu kom fram áhugi á að hönnuð væri einfölduð útgáfa af GRI viðmiðunum og 

þau yrðu aðlöguð að starfsemi og þörfum ríkisstofnana. Slík útgáfa gæti nýst 

stofnunum við að bera kennsl á þá mælanlegu þætti sem nú þegar er verið að huga að 

og falla undir samfélagslega ábyrgð. Einnig gæti hún hjálpað stofnunum að greina 

hvað upp á vantar svo þær geti farið alla leið og innleitt heildarstefnu um 

samfélagslega ábyrgð án mikillar fyrirhafnar eða auka kostnaðar. Ekki vannst tími til 
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að hanna slíka útgáfu innan ramma þessa verkefnis en vilji kom frá ÁTVR um að koma 

að slíku ferli. Eins má nýta þá góðu vinnu sem umhverfisstofnun og fleiri hafa lagt í 

við innleiðingu grænu skrefanna þar sem þau taka á megin hluta af umhverfislegu 

þáttum viðmiðanna. 

 

Þar sem samfélagsleg ábyrgð í opinberum rekstri er óplægður akur má finna ýmislegt 

sem hagnýtt væri að skoða að mati höfundar. Má þar fyrst nefna þær forsendur sem 

lagðar eru til grundvallar stýringu þeirra fjármuna sem skammtaðir eru til reksturs 

stofnana ríkisins. Skoða má hvort sá rammi sem innleiðing samfélagslegrar ábyrgðar 

býr til getur skapað nauðsynlegar forsendur til að auka fjárræði forstöðumanna og veita 

þeim meira sjálfræði við öflun og stýringu þeirra fjármuna sem þeir telja nauðsynlega 

til að skapa betri rekstrargrundvöll en það getur stuðlað að aukinni framleiðni 

mannauðs ásamt bættri heilsu og líðan starfsmanna.   

 

Hagnýt hagaðilagreining á öllum sviðum ríkisrekstrar við gerð fjárlaga væri einnig 

áhugavert viðfangsefni og gæti það leitt í ljós ný tækifæri til hagræðingar og skilvirkni. 

Slík nálgun gæti mætt áskorunum sem bent var á af forstöðumanni stofnunar A, þannig 

fá stofnanirnar raunverulega að taka þátt í því að hagræða í ríkissrekstri. 
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8 Viðaukar 

 

Viðauki A: Staðlaðar spurningar og punktar til hliðsjónar fyrir viðtöl við 

forstöðumenn: 

 

Hversu lengi ertu búin/n að stýra stofnuninni? 

 

Hvernig er stefnumótun háttað hjá stofnuninni? 

 

Styðst stofnunin við einhverja ákveðna stefnu? 

 

Hver er hún og hversu lengi hefur verið stuðst við hana? 

 

Telurðu slíkar stefnur mikilvægar fyrir starfsemi stofnunarinnar? Hvernig? 

 

Hefur innleiðing þeirra haft áhrif á: 

 - starfsemina? Hvernig? 

 - starfsfólkið ? Hvernig? 

 

Ef stefnur ekki fyrir hendi:  

 - telurðu að innleiðing geti haft áhrif á starfsemina? Hvernig? 

 - telurðu að innleiðing geti haft áhrif á starfsfólkið? Hvernig? 

 

Hefurðu fengið einhver skilaboð um að ykkar stofnun eigi að setja sér stefnu um 

samfélagáhrif? 

 

Telurðu mikilvægt að fá slík skilaboð? 

 

Hefur þú áhuga á að innleiða samfélagsábyrgð hjá stofnuninni? 

 

Þekkir þú eitthvað af þeim verkfærum sem notuð eru við innleiðingu á SÁ: 

 - Global Reporting Initiative viðmiðin? 

 - ISO 26000?  
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Þekkir þú starfsemi Festu, þekkingarmiðstöð um samfélagsábyrgð? 

 

Er stofnunin að styðjast við GRI viðmiðin við gerð ársskýrslu? 

Hefurðu áhuga á að nota GRI viðmiðin við innleiðingu á samfélagsábyrgð? 

Hvað þætti sérðu fyrir þér að vilja innleiða?  

 

 

Málaflokkar og viðmið í GRI skýrslum 

 

Almenn afhjúpunaratriði: 

Stefna og greining 

Upplýsingar um fyrirtæki 

Stjórnarhættir 

Hagsmunaaðilar 

Málefna-/ mikilvægisgreining 

Siðfræði og heilindi 

 

Sérstök afhjúpunaratriði: 

Stjórnunarlegir þættir kjarnastarfseminnar 

- Efnahagur 

- Umhverfismál 

- Félagslegir þættir 

 Mannauðsmál -vinnumál og starfsréttindi 

 Mannréttindi 

 Samfélag  

 Félagsleg atriði 
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Viðauki B: Kynningarbréf vegna viðtals 

 

Sæl(l) 

 

Ég er að skrifa BSc ritgerð við Háskólann í Reykjavík núna á næstu tveim mánuðum 

en viðfangsefnið er samfélagsleg ábyrgð í opinberum rekstri og er því að leita að 

forstöðumönnum sem hafa áhuga á samfélagslegri ábyrgð.  

  

Erindi mitt er því að óska eftir 30 - 40 mínútna viðtali við þig á næstu tveimur vikum 

til að kynna verkefnið og skoða hvort við getum fundið áhugaverðan grundvöll fyrir 

verkefnið í sameiningu.  

  

Ég hef nú þegar töluverða starfsreynslu hjá hinu opinbera þar sem ég gegndi stöðu 

lögreglumanns í fimmtán ár, þar af 12 ár sem lögreglufulltrúi hjá ríkislögreglustjóra, 

tvö ár sem teymisstjóri hjá Sameinuðu þjóðunum og eitt ár sem rekstrarstjóri hjá 

NATO. 

  

Hlakka til að heyra frá þér. 

  

Kær kveðja,  

  

Gná Guðjónsdóttir  

 

 


