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Formáli 

Hugmyndin að rannsókninni kviknaði við vinnu á rannsókn sem ég vann ásamt 

leiðbeinanda mínum, Dr. Runólfi Smára Steinþórssyni, sumarið 2014 og sneri að stefnu í 

reynd (e. strategy as practice) í íslensku hátæknifyrirtæki. Einnig hafði áhrif á valið að 

nýlega hóf ég störf í opinberri stofnun sem ýtti undir áhuga á að skilja betur með hvaða 

hætti stefna verður til og hvernig henni vindur fram á þeim vettvangi. Um er að ræða 30 

eininga lokaverkefni og hefur vegferðin verið áhugaverð og vil ég þakka leiðbeinanda 

mínum fyrir samstarf og góða leiðsögn í gegnum þetta verkefni. Þá vil ég sérstaklega 

þakka Georgi Kr. Lárussyni, forstjóra Landhelgisgæslunnar, fyrir að gefa mér leyfi til þess 

að skoða stefnumiðað starf Landhelgisgæslunnar og gefa sér tíma til að veita mér viðtal 

og lesa yfir verkefnið. Vinnufélögum mínum sem gáfu sér tíma til þess að ræða við mig 

og lesa yfir skrif mín, Ásgrími L. Ásgrímssyni, Auðunni F. Kristinssyni, Höskuldi Ólafssyni, 

Jóni Björgvini Guðnasyni, Marvini Ingólfssyni, Steinvöru Gísladóttur og Svanhildi 

Sverrisdóttur, vil ég einnig færa þakkir. Þá fær Fríða Aðalgeirsdóttir sérstakar þakkir fyrir 

stuðning og aðstoð og Júlía Guðjónsdóttir fyrir yfirlestur.  

Fjölskylda mín hefur staðið við bakið á mér í gegnum námið og sýnt mér þolinmæði 

og umburðarlyndi. Án stuðnings hennar og skilnings hefði rannsókn þessi ekki verið 

möguleg. 
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Útdráttur 

Bent hefur verið á mikilvægi rannsókna á stefnumiðuðu starfi opinberra skipulagsheilda 

og er þessari rannsókn ætlað að dýpka skilning á þessu viðfangsefni. Rannsóknin fjallar 

um stefnu Landhelgisgæslu Íslands út frá kenningum um lykilárangursþætti (e. key 

success factors)  annars vegar og stefnu í reynd (e. strategy as practice) hins vegar, þar 

sem varpað er ljósi á samspil iðkenda (e. pratctitioners), starfshátta (e. practices) og 

iðkunar (e. praxis) stefnu.  

SVÓT greining og hagsmunaaðilagreining draga fram fjóra lykilþætti í starfsemi 

Landhelgisgæslunnar: Stöðumynd, viðbragð, skilvirkni og hagkvæmni og að 

Landhelgisgæslan sé eftirsóknarverður vinnustaður. Þessir lykilþættir byggja á 

lykilárangursþáttum eins og áreiðanleika tækja og kerfa, aðgengi að áhöfnum, þjálfun 

starfsfólks, skilvirkni verkferla og fleiri þátta sem geta nýst Landhelgisgæslu Íslands til 

árangurs í stefnumiðaðri stjórnun. 

Þetta er þriðja rannsóknin á Íslandi sem vitað er um að styðst við kenningar um 

stefnu í reynd og er um að ræða sérstaka leitandi raundæmisrannsókn (e. single 

exploratory case study) sem byggir á hálfstöðluðum viðtölum við átta einstaklinga sem 

starfa í stofnuninni og fyrirliggjandi gögnum bæði innan og utan stofnunarinnar. 

Rannsóknin varpar ljósi á hvernig stefna Landhelgisgæslunnar hefur tekið breytingum 

byggðri á formaðri og sjálfsprottinni stefnu í bland yfir tíma. Pólitísk stefnumörkun í 

bland við formlega stefnumótun stofnunar og ytri áhrifaþætti hefur bæði með beinum 

og óbeinum hætti haft áhrif til stefnubreytinga sem virðast oftar en ekki vera viðbragð 

iðkenda við áhrifum úr ytra umhverfi.   
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1  Inngangur  

Nútímavæðing í opinberum rekstri eða nýskipan í ríkisrekstri (e. New Public 

Management) (Gruening, 2001) er aðferðafræði sem ruddi sér til rúms á Íslandi árið 

1996 þegar sett var fram áætlun um árangursstjórnun í ríkisrekstri (Fjármálaráðuneytið, 

1996; Pétur Berg Matthíasson, 2008). Þessi nútímavæðing fólst í nýtingu 

stjórnunarfræða (e. business management) í rekstri stofnana (Vigoda, 2007) og leiddi af 

sér frekari markaðsvæðingu í opinberri stjórnsýslu á Íslandi (Ómar H. Kristmundsson, 

2002).  Opinber rekstur er undir þrýstingi frá samfélaginu um að sýna fram á árangur og 

hafa fjárhagslegir kraftar ýtt á opinberar stofnanir að forgangsraða verkefnum og vinna 

eftir skýrum markmiðum (Favoreu, Carassus og  Maurel, 2015; Gruening, 2001; Poister, 

Pitts og  Hamilton, 2010; Vigoda, 2007). Segja má að nýr kafli sé að hefjast nú með 

nýjum lögum um opinber fjármál nr. 123/2015 sem tóku gildi 1. janúar 2016 þar sem 

eitt helsta markmið laganna er að tengja saman langtímastefnumótun og 

fjárhagsáætlanagerð (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2013). 

Í Bandaríkjunum fór að bera á notkun stefnumótunar í opinberum rekstri í kringum 

1980 (Berry og Wechsler, 1995) og hefur stefnumótun á vettvangi hins opinbera verið 

rannsökuð töluvert (Bryson, Berry og  Yang, 2010; Favoreu o.fl., 2015; Poister o.fl., 

2010) en stefnumótun er talið eitt helsta verkefni í fyrirtækjum, stofnunum og 

félagasamtökum (Ingi Rúnar Eðvarðsson, Runólfur Smári Steinþórsson og  Helgi 

Gestsson, 2011; Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). Aðferðir stefnumótunar eru 

viðurkenndar í rekstri opinberra stofnana vestanhafs (Bryson, 2010, 2011; Bryson o.fl., 

2010) en þrátt fyrir það eru uppi efasemdir um hvort stefnumótun skili árangri í 

ríkisrekstri (Andrews, Boyne, Law og  Walker, 2009; Favoreu o.fl., 2015). Mest hefur 

verið litið til formunar (e. strategy formulation) og innihalds (e. strategy content) í 

þessum efnum (Andrews o.fl., 2009) og bent á mikilvægi rannsókna á stefnumiðuðu 

starfi (e. strategic planning) hjá opinberum stofnunum (Ferlie og Ongaro, 2015; Poister 

o.fl., 2010). Þrátt fyrir töluverða útbreiðslu þá er ekki ljóst hvort stefnumiðað starf hefur 

jákvæð áhrif á frammistöðu opinberra skipulagsheilda (Poister o.fl., 2010) en í því 

sambandi er skilningur á formun og innleiðingu stefnu í opinberum rekstri mikilvægur 
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(Favoreu o.fl., 2015). John Bryson (2011) hefur komið fram með áhugaverða nálgun í 

þessu sambandi er byggir á hönnunar- og áætlanaskólum stefnumótunar sem meðal 

annars felur í sér aðferðafræði til að skilgreina lykilárangursþætti (e. key success factors) 

opinberra skipulagsheilda (Bryson, 2011). Lykilárangursþættir eru í þessum skilningi 

skilyrði fyrir að hin opinbera skipulagsheild nái árangri með því að mæta skilyrðum 

lykilhagsmunaaðila (e. key stakeholders) (Bryson, Ackermann og  Eden, 2007). 

Richard Whittington (1996) setti fram hugtakið um stefnu í reynd (e. strategy-as-

practice) (Golsorkhi, Rouleau, Seidl og  Vaara, 2010) og frá þeim tíma hefur fræðileg 

umræða farið vaxandi (Golsorkhi o.fl., 2010; Paula Jarzabkowski og Spee, 2009) þrátt 

fyrir að stefna í reynd sé á fyrstu stigum þroskaferilsins (Chia og MacKay, 2007). Stefna 

sem reynd (e. strategy-as-practice) er nálgun á stefnumiðað starf þar sem iðkendur 

stefnu (e. practitioners), starfshættir (e. practices) og iðkun stefnu (e. praxis) eru notuð 

til þess að skýra stefnumiðað starf fyrirtækja (Jarzabkowski og Spee, 2009; Jarzabkowski, 

Balogun og  Seidl, 2007; Vaara og Whittington, 2012; Whittington, 2006a). Í einhverjum 

tilfellum hafa opinberar stofnanir verið skoðaðar út frá þessari nálgun (Jarzabkowski og 

Wilson, 2006) og stefna í reynd er ákjósanleg nálgun í opinberum rekstri þar sem 

hagnaður er ekki markmið en aðferðafræðin gengur ekki út frá því að fyrir hendi séu 

sterkir samkeppniskraftar sem hafa mótandi áhrif á skipulagsheildina (Ferlie og Ongaro, 

2015). 

Rannsóknir á stefnumiðuðu starfi á Íslandi eru margar og hefur Dr. Runólfur Smári 

Steinþórsson farið fremstur meðal jafninga á þeim vettvangi (Ingi Rúnar Eðvarðsson 

o.fl., 2011). Eitthvað hefur verið ritað sérstaklega um stefnumótun í opinberum 

skipulagsheildum á Íslandi (T.d. Vigfús Hallgrímsson, 2014; Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 

2006, 2014; Pétur Berg Matthíasson, 2008; Héðinn Unnsteinsson og Pétur Berg 

Matthíasson, 2012) en einungis er vitað um tvær rannsóknir í íslensku umhverfi sem 

byggja á nálgun stefnu í reynd (Runólfur Smári Steinþórsson og Sandra Margrét 

Sigurjónsdóttir, 2015; Vigfús Hallgrímsson, 2014). Rannsókn Vigfúsar Hallgrímssonar 

(2014) skoðar millistjórnanda sem iðkanda stefnu út frá verufræðilegu (e. ontology) 

sjónarmiði. Rannsókn Runólfs Smára Steinþórssonar og Söndru Margrétar 

Sigurjónsdóttur (2015) var raundæmisrannsókn á litlu íslensku hátæknifyrirtæki og 

fjallar um með hvaða hætti samspil iðkenda, starfshátta og iðkunar stefnu hefur áhrif á 

það hver stefnan verður og með hvaða hætti hún þróast yfir tíma.  
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Tilgangur þessarar rannsóknar er að auka skilning á því hvernig stefnumótun fer fram 

og hefur áhrif í opinberum skipulagsheildum á Íslandi og þá sérstaklega út frá 

hugmyndafræði stefnu í reynd þar sem hið félagslega samhengi er í forgrunni (Bryson 

o.fl., 2010; Golsorkhi o.fl., 2010; Jarzabkowski, 2008) en kallað hefur verið eftir slíkum 

rannsóknum á vettvangi hins opinbera (Bryson o.fl., 2010). Þá er undirmarkmið þessarar 

rannsóknar að skilgreina lykilárangursþætti Landhelgisgæslunnar sem getur nýst 

stofnuninni í stefnumiðuðu starfi til framtíðar. 

Stuðst er við aðferðafræði raundæmisrannsókna (e. case study research) sem á vel 

við þegar rannsóknin snýr að því að auka skilning á ákveðnu atferli sem lítið er vitað um 

(Eisenhardt, 1989). Þessari raundæmisrannsókn er ætlað að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

 Hverjir eru lykilárangursþættir (e. key success factors) í starfsemi 
Landhelgisgæslu Íslands? 

 Hvernig hefur samspil iðkenda, starfshátta og iðkunar stefnu undið fram hjá 
Landhelgisgæslu Íslands á árunum 2005 – 2015? 

Verkefnið skiptist upp í fimm meginkafla sem miða að því að byggja undir fræðilegan 

grunn og aðferðafræði rannsóknarinnar, greina gögn og svara framangreindum 

spurningum. Fyrsti kaflinn er almennur inngangur, annar kaflinn er hið fræðilega yfirlit 

um stefnumótun opinberra skipulagsheilda og þriðji kaflinn veitir yfirlit yfir aðferðafræði 

rannsóknar, framkvæmd, réttmæti, áreiðanleika og siðferðileg álitaefni. Fjórði kaflinn er 

lýsing á stefnumiðuðu starfi Landhelgisgæslunnar út frá gögnum rannsóknarinnar og 

fimmti kaflinn er síðan úrvinnsla á þeirri greiningu út frá aðferðafræði Brysons (2011) á 

greiningu lykilárangursþátta annars vegar og hins vegar út frá stefnu í reynd og nálgun 

Runólfs Smára Steinþórssonar og Söndru Margrétar Sigurjónsdóttur (2015). Sjötti og 

síðasti kaflinn svarar rannsóknarspurningunum jafnframt því sem takmarkanir 

rannsóknar og næstu skref eru reifuð. 
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2  Stefnumiðað starf hjá hinu opinbera  

Fræðilegu yfirliti er ætlað að taka saman stöðu hinnar fræðilegu umræðu sem hefur átt 

sér stað um viðfangsefni þessarar rannsóknar. Fyrsti kafli yfirlitsins fjallar um helstu 

skóla stefnumótunarfræðanna og bregður þannig ljósi á ólíkar nálganir. Annar kafli 

yfirlitsins gefur mynd af þeim sjónarmiðum og nálgunum sem uppi eru varðandi 

stefnumiðað starf skipulagsheilda hjá hinu opinbera en skilgreiningar á því hvað felst í 

stefnumiðuðu starfi (e. strategy) eru margar og ólíkar (McGee, Thomas og  Wilson, 

2010; Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). Hugtökin stefnumiðuð stjórnun (e. stragetic 

management) og stefnumótun (e. strategy) hafa í einhverjum tilfellum verið notuð 

jöfnum höndum í fræðilegri umræðu (Alvesson, Willmott og  Willmott, 1996; Grandy og 

Mills, 2004) og verður ekki gerður greinamunur á þessu tvennu. Þriðji kaflinn fjallar um 

stefnu í reynd sem nálgun í stefnumiðuðu starfi, fjórði kaflinn fjallar um stefnu í reynd 

sem nálgun í stefnumiðuðu starfi hjá opinberum stofnunum og fimmti kaflinn dregur 

saman þá fræðilegu nálgun sem síðar er stuðst við í úrvinnslu gagnanna. 

2.1 Skólar stefnumótunarfræðanna og stefnumiðað starf hins opinbera 

Skilgreind stefna annars vegar og innleidd stefna hins vegar fara ekki alltaf hönd í hönd 

(Mintzberg, 1987a) og er hin fræðilega nálgun á stefnumiðaða stjórnun gjarnan ólík 

framkvæmdinni. Stefna skiptist þannig upp annars vegar í ætlaða stefnu (e. strategy) og 

hins vegar í innleidda stefnu (e. realized strategy) (McGee o.fl., 2010) en ætluð stefna er 

forskrifuð og byggir á því hvað fyrirtæki ætla sér að gera á meðan innleidd stefna er það 

sem gert er. Ætluð stefna nær ekki alltaf fram að ganga (e. unrealized strategy) og þá 

getur stefna líka verið sjálfsprottin (e. emergent strategy), það er: Stefna myndast án 

þess að vera fyrirfram ákveðin. Sjálfsprottin stefna byggist á þeim ákvörðunum sem eru 

teknar í skipulagsheildinni yfir tíma sem mynda ákveðið mynstur (McGee o.fl., 2010; 

Mintzberg, Ahlstrand og  Lampel, 1998). Forskrifuð stefna byggir á langtímamarkmiðum 

sem eru afkomu fyrirtækja mikilvæg (Stonehouse og Pemberton, 2002) og hafa 

fræðimenn bent á að í raun sé stefna í flestum fyrirtækjum blanda af sjálfsprottinni og 

formaðri stefnu, hvort sem kemur á undan, það sem er sjálfsprottið eða það sem er 

formað (Mintzberg, Lampel, Quinn og Goshal, 2003; Mintzberg o.fl., 1998). 

Fjöldi bóka og lærðra greina hafa verið ritaðar um mismunandi skóla í stefnumótun 

(e. schools of thought) og má þar meðal annars nefna fræga bók, Strategy Safari, eftir 
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Henry Mintzberg og fleiri (1998). Mintzberg (1987b) setti fram fimm mismunandi 

einkenni á stefnu, eða P-in fimm (e. the five P‘s) sem síðar var raðað á mismunandi hátt 

upp í 10 kenningarskóla (tafla 1) . Þessi fimm einkenni eru: 

  Áætlun (e. Plan) – Stefna er formuð fyrirfram. 

 Mynstur (e. Pattern) – Stefna er sjálfsprottin yfir tíma. 

 Sjónarhorn (e. Perspective) – Stefna er sýn til framtíðar. 

 Staðfærsla (e. Position) – Stefna er staðsetning á markaði. 

 Kænska (e. Ploy) – Stefna byggir á kænsku í að ná samkeppnisforskoti. 

Tafla 1 - Kenningarskólar Mintzbergs (Mintzberg, 1999) 

1. Hönnunarskólinn (e. Design school) miðar að því að finna hið rétta jafnvægi á 
milli styrkleika og veikleika skipulagsheildarinnar og þeirra ógnana og tækifæra 
sem ytra umhverfi felur í sér.  

2. Áætlanaskólinn (e. Planning school) horfir á stefnumótun sem fyrirfram 
skilgreint ferli með stífri eftirfylgni að markmiðum sé náð. 

3. Staðfærsluskólinn (e. Positioning school) spratt upp úr hagfræðikenningum og út 
frá sýn skólans byggir stefnumótun fyrst og fremst á greiningum á gögnum og 
staðsetningu á markaði út frá niðurstöðum greininga. 

4. Frumkvöðlaskólinn (e. Entrepreneurial school) horfir á stefnumótun sem sýn 
frumkvöðulsins. Ferlið er ekki formlegt og stendur og fellur með leiðtoganum. 

5. Vitsmunaskólinn (e. Cognitive school) horfir á það með hvaða hætti hugsanir 
fólks móta stefnu og hvaða þættir geta haft áhrif á þær hugsanir. 

6. Lærdómsskólinn (e. Learning school) skoðar stefnu sem lærdómsferli innan 
skipulagsheildarinnar. Stefnan er sjálfsprottin og allir starfsmenn eru 
þátttakendur í ferlinu sem er blanda af formun og innleiðingu. 

7. Valdaskólinn (e. Power school) skiptist í tvo flokka, þá sem skoða stefnu út frá 
valdi einstaklinga innan skipulagsheildarinnar (e. micro) og þá sem skoða stefnu 
út frá valdi skipulagsheildarinnar og áhrifum þess valds á umhverfi hennar (e. 
macro). 

8. Menningarskólinn (e. Cultural school) horfir á stefnu skipulagsheildar út frá 
sameiginlegum gildum og fyrirtækjamenningu.  



 

16 

9. Umhverfisskólinn (e. Environmental school) horfir á stefnu skipulagsheilda sem 
svar við breytingum í ytra umhverfi.  

10. Stillingarskólinn (e. Configuration school) horfir á stefnu út frá iðkun (e. practice) 
og lítur á breytingar sem óhjákvæmilegan hluta af rekstri skipulagsheilda.  

 

Ferlie og Ongaro (2015) settu einnig fram ágætt yfirlit yfir skóla 

stefnumótunarfræðanna þar sem tekið er tillit til rannsókna á stefnumótun á opinberum 

vettvangi. Þar er farið yfir hluta af þeim skólum sem Mintzberg og félagar skilgreindu 

(tafla 1) en einnig nýlegri nálganir á stefnu svo sem stefnu sem ferli (e. strategy as 

process), stefnu í reynd (e. strategy as practice) og sérstaklega hugað að 

hugmyndafræði sem tengist stefnumótun á opinberum vettvangi. 

 Hér á eftir kemur umræða um nokkra helstu skóla stefnumótunarfræðanna og 

hvernig rannsóknir og fræðileg umræða um þá hefur verið í tengslum við stefnumótun 

opinberra skipulagsheilda.  

2.1.1 Hönnunarskólinn (e. Design school) 

Helsti kennismiður hönnunarskólans var Adam Chandler (1962) og er inntakið í 

nálguninni að ná samræmi (e. strategic fit)  í ytra og innra umhverfi 

skipulagsheildarinnar. Hugmyndafræðin gengur út á að stefnan ákvarði skipulagið (e. 

strategy determines structure) og það er yfirstjórn sem markar stefnuna á meðan 

millistjórnendur eiga að hrinda henni í framkvæmd (Ferlie og Ongaro, 2015). Hér er um 

að ræða forskriftarskóla (e. prescriptive) sem gerir ráð fyrir því að formun stefnu sé 

stjórnað meðvitað af æðsta stjórnanda skipulagsheildarinnar (Mintzberg, 1990).  

SVÓT greining (e. SWOT analysis) er eitt af verkfærum sem rekja má til 

hönnunarskólans og miðar að því að skoða bæði innra og ytra umhverfi skipulagsheilda. 

Tilgangurinn er að móta stefnu sem tengir saman innri getu og ytra umhverfi. 

Aðferðafræðin gengur út á að greina annars vegar innri styrkleika og veikleika 

skipulagsheildarinnar sem snúa að þáttum eins og stjórnun og skipulagi, starfsemi (e. 

operations) og fjármálum og hins vegar að greina ytri ógnanir og tækifæri í umhverfi 

skipulagsheildarinnar eins og breytingar á samfélagi, stjórnarfari, efnahagsástandi, 

samkeppni, birgjum og markaði (McGee o.fl., 2010). SVÓT greiningin er vel þekkt 
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aðferðafræði við mat á stöðu fyrirtækja og er til þess fallin að nýta til skoðunar á 

einstaka starfseiningum sem og á skipulagsheildinni allri (Helgi Þór Ingason og Haukur 

Ingi Jónasson, 2011). 

2.1.2 Áætlanaskólinn (e. Planning School) 

Áætlanaskólinn (e. planning school) er að sama skapi forskriftarskóli þar sem grunnurinn 

er sá sami og í hönnunarskólanum (Ferlie og Ongaro, 2015) en nálgunin er ólík þar sem 

markmiðssetning er drifkrafturinn sem síðan er fylgt eftir með nákvæmri áætlun um 

hvernig eigi að ná þeim markmiðum og reglulegri eftirfylgni (Mintzberg o.fl., 1998).  Má 

rekja upphaf áætlanaskólans til skrifa Igor Ansoff (1965) þar sem hann rammaði inn 

stefnumótandi ákvarðanatöku og formlegt hlutverk stefnumótandi áætlanagerðar (e. 

strategic planning) (Ocasio og Joseph, 2008).  Stefnumiðuð áætlanagerð hefur verið 

töluvert notuð í opinberum rekstri í Bandaríkjunum og eru rannsóknir sem sýna árangur 

af slíkri nálgun á þeim vettvangi (Bryson, 2010). Þessari aðferðafræði var einnig beitt 

töluvert í Bretlandi og má rekja upphaf langtímaáætlanagerðar til opinberra aðila (Ferlie 

og Ongaro, 2015) en Mintzberg (1994) benti á að nákvæm áætlanagerð til langs tíma 

geti ekki tekið tillit til breytinga í umhverfinu sem ófyrirséðar eru, sem og að ferli 

stefnumótunar sé ekki einangrað ferli heldur flókið samspil margra þátta. Þá hafa síðari 

rannsóknir leitt í ljós að það er töluverður munur á milli þess sem er formað og þess sem 

er innleitt í þessu sambandi (Ferlie og Ongaro, 2015). John M. Bryson (2011) gaf út 

forskrift að því með hvaða hætti opinberar skipulagsheildir geta nálgast stefnumiðað 

starf út frá hugmyndafræði hönnunar- og áætlanaskólanna. Þar listaði hann upp 

eftirfarandi skref í átt að árangursríku breytingaferli í stefnumótun: 

 Setja af stað formlegt ferli 

 Setja fram skyldur skipulagsheildarinnar (e. organizational mandates) 

 Skýra hlutverk og gildi skipulagsheildarinnar 

 Meta ytra og innra umhverfi til þess að koma auga á styrkleika, veikleika, 
ógnanir og tækifæri  

 Koma auga á stefnumiðaðar áskoranir  

 Setja fram stefnumiðaðar áætlanir til að mæta áskorununum 

 Endurskoða og aðlaga stefnumiðaðar áætlanir 
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 Setja fram skýra framtíðarsýn fyrir skipulagsheildina 

 Setja fram skilvirkt innleiðingarferli 

 Endurmeta stefnuna og ferli stefnumiðaðrar áætlanagerðar 

Jafnframt hafa aðrir bent á að verkfæri eins og SVÓT greiningar gagnist í stefnumótun 

hjá opinberum stofnunum (Ferlie og Ongaro, 2015) en í útfærslu sinni blandar John M. 

Bryson (2011) saman hefðbundinni SVÓT greiningu og hagsmunaaðilagreiningu (e. stake 

holder analysis) til þess að ná fram lykilárangursþáttum (e. key success factors) 

skipulagsheildarinnar (Bryson, 2011). Það er mikilvægt fyrir opinbera skipulagsheild að 

þekkja lykilhagsmunaaðila (e. key stake holders) og ekki síður að vita hvernig 

skipulagsheildin getur uppfyllt þarfir þeirra og skilja hvernig hagsmunaaðilarnir meta 

frammistöðu skipulagsheildarinnar (Bryson, 2011; Runólfur Smári Steinþórsson, 2003).  

Lykilárangursþættir eru þau atriði sem skipulagsheild verður að ráða yfir til að ná 

árangri í rekstri (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003) og geta verið breytilegir yfir tíma. 

Þetta eru auðlindir og hæfni (e. competencies) skipulagsheildarinnar sem veita henni 

tækifæri til að ná forskoti í samkeppni en sjaldnar er talað um lykilárangursþætti í 

tengslum við opinberar skipulagsheildir (Fraczkiewicz-Wronka, Szoltysek og  Kotas, 

2012). Hæfni er í þessu sambandi röð aðgerða eða ferlar sem gera skipulagsheildinni 

kleift að skila árangri á móti settum markmiðum eða lykilárangursþáttum (Bryson, 

2011). Nálgun Bryson (2011) til þess að ná fram lykilárangursþáttum í skipulagsheild 

sem ekki byggir á samkeppniskröftum snýr að því að skoða þarfir hagsmunaaðila bæði í 

nútíð og framtíð í samhengi við SVÓT greininguna.  

Mikilvægt er að greina á milli þeirra mismunandi hópa sem hafa völd yfir 

skipulagsheild og þekkja hverjir það eru sem verða fyrir áhrifum af skipulagsheildinni 

eða hafa áhrif á starfsumhverfi hennar (Ackermann og Eden, 2011). Ackerman og Eden 

(2011) rannsökuðu með hvaða hætti væri hægt að stjórna áhrifum og áhuga 

hagsmunaaðila með stefnumiðuðum hætti. Settu þeir fram útfærslu á 

hagsmunaaðilagreiningu þar sem völd eru á x-ás og áhugi á y-ás (mynd 1) 
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Mynd 1 – Hagsmunaaðilagreining – Völd og áhugi (e. Power-Interest grid) (Ackerman og Eden, 2011) 

Í framsetningu sinni skilgreina Ackerman og Eden (2011) fjóra mismunandi hópa af 

hagsmunaaðilum: Lykilaðilar (e. players) eru þeir sem hafa mikil völd og mikinn áhuga á 

skipulagsheildinni, áhrifavaldar (e. context-setters) eru þeir sem hafa áhrif en ekki 

mikinn áhuga, viðfangsefni (e. subjects) eru þeir sem hafa áhuga en lítil völd eða áhrif og 

að lokum fjöldinn (e. crowd) sem eru þeir sem bæði hafa lítinn áhuga og lítil áhrif. Allir 

þessir hópar geta verið með jákvæða eða neikvæða afstöðu til skipulagsheildarinnar og 

getur verið gagnlegt fyrir stjórnendur að þekkja hvar hagsmunaaðilar eru staddir í þessu 

neti. 

2.1.3 Staðfærsluskólinn (e. Positioning school) 

Staðfærsluskólinn er fyrirferðamikill í umræðu og iðkun stefnumiðaðs starfs og byggir að 

mestu á hugmyndafræði Michael Porters (1980) sem lagði grunninn með bók sinni 

Competitive Strategy (Ferlie og Ongaro, 2015). Hugmyndafræðina sækir Porter í 

hagfræðikenningar (e. industrial economics) þar sem hann skoðar með hvaða hætti 

fyrirtæki staðsetja sig á markaði og viðhalda samkeppnisforskoti sínu (Porter, 1980). Um 

er að ræða forskriftarskóla sem gerir ráð fyrir mjög skýrum ramma þar sem umhverfi og 
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staða fyrirtækisins eru skoðuð með skipulögðum og rökrænum hætti. Líkt og í 

hönnunar- og áætlanaskólunum er um að ræða mótun stefnu í efri lögum skipuritsins 

sem síðan er færð neðar til innleiðingar (Ferlie og Ongaro, 2015). 

Fimm krafta líkan (e. five forces framework) Porters sýnir þá krafta sem eru í 

samkeppnisumhverfi fyrirtækja og er kenningin sú að eftir því sem kraftarnir eru sterkari 

þeim mun minni hagnaður geti orðið til í greininni (mynd 2). Þessir fimm kraftar eru: 

Núverandi samkeppni, viðskiptavinir, birgjar, mögulegir nýir samkeppnisaðilar og að 

lokum staðkvæmdarvörur eða þjónusta (e. substitutes) (Porter, 2008). Fimm krafta 

líkanið skoðar að mörgu leyti sömu þætti og ytri greiningin í SVÓT greiningu. 

Rannsóknareiningin er hins vegar ólík þar sem fimm krafta líkanið skoðar 

atvinnugreinina en SVÓT greining skoðar fyrst og fremst skipulagsheildina (McGee o.fl., 

2010) 

Núverandi 
samkeppni 

Ógn af nýjum 
aðilum 

Viðskipta-
vinir

Staðkvæmd
Vörur og
þjónusta

Samningsvald
birgja

 

Mynd 2 - Fimm krafta líkan Porters (Porter, 2008) 

Mynd 3 sýnir meginstefnur Porters og hvernig fyrirtæki staðsetja sig á markaði og 

leita eftir aðgreiningu í verði eða gæðum, velja hversu breiða vörulínu þau bjóða, hvort 

þau stefna á markað á breiðum grundvelli eða ætla að velja sér markaðskima. Þá er 

kenningin að ef ekkert er valið séu fyrirtæki föst í miðjunni (e. stuck in the middle) en 

Mintzberg og fleiri (1998) hafa mótmælt þessari framsetningu. Virðiskeðjan (e. value 
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chain) sem er þriðja mikilvæga framlag Porters (Ferlie og Ongaro, 2015) hefur hlotið 

mun minni gagnrýni (Stonehouse og Snowdon, 2007).   
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Mynd 3 - Meginstefnur Porters (e. Porters generic strategies) (Porter, 1980) 

Virðiskeðja fyrirtækisins ætti að endurspegla þá meginstefnu sem fyrirtækið hefur 

valið að fylgja. Þannig ætti fyrirtæki sem hyggst ná forskoti í verðsamkeppni að hafa 

aðhald í kostnaði sem leiðarljós á öllum stigum virðiskeðjunnar (McGee o.fl., 2010). 

Virðiskeðjunni er ætlað að auka við virði þjónustu eða vöru fyrir viðskiptavini 

fyrirtækisins og stuðla að bættri samkeppnisstöðu þess (Stonehouse og Snowdon, 

2007). Virðiskeðjan samanstendur af grunnstarfsemi fyrirtækisins annars vegar og 

styðjandi starfsemi hins vegar. Grunnstarfsemi er þá flutningur aðfanga, starfsemin sjálf, 

flutningur unninna vara, markaðssetning og þjónusta við viðskiptavininn á meðan 

styðjandi starfsemi eru innviðir, starfsmannastjórnun, tækniþekking og innkaup. Þessi 

keðja myndar síðan á endanum ávinning fyrir viðskiptavininn (Helgi Þór Ingason og 

Haukur Ingi Jónasson, 2011). Porter og Teisberg (2006) settu fram virðiskeðju fyrir 

heilbrigðiskerfið í Bandaríkjunum sem miðaði að því að auka við virðið fyrir sjúklinginn, 

það er: Að bæta heilsu sjúklinga. Virðið átti að bæta með því að hver eining einbeitti sér 

að því að veita þjónustu þar sem styrkleikar hennar nýttust út frá hugmyndafræðinni um 

virðiskeðjuna. Áherslan væri þannig á að ákveða á hvaða markaði einingin ætlaði að 



 

22 

starfa út frá meginstefnum Porters og nýta virðiskeðjuna til að bæta heilsu sjúklinga 

með hagkvæmum hætti (Ferlie og Ongaro, 2015).  

2.1.4 Lærdómsskólinn (e. Learning school) 

Lærdómsskólanum hefur verið stillt upp sem andstöðu við áætlunarskólann (Wiltbank, 

Dew, Read og  Sarasvathy, 2006) þar sem stefna er talin spretta fram og sé því óformleg. 

Í samhengi við opinbera stefnumótun hefur þessi skóli verið tengdur við 

smáskrefakenningu (e. incrementalism) Lindbloms (1959) en lærdómsskólinn byggir á 

því að stefna verður til í óformlegu ferli þar sem ólíkir aðilar mynda stefnuna með röð 

athafna (Mintzberg o.fl., 1998; Steurer og Martinuzzi, 2005). Þarna er lykillinn að árangri 

talinn vera reynslan sem fyrirtæki eða stofnun safnar eða býr að og nýting hennar í 

stefnumiðuðu starfi (Roos og Victor, 1999). Fyrirtæki aðlaga sig hratt að breyttu 

umhverfi í þeim tilgangi að ná samkeppnisforskoti. Skipulagsheildin reynir þannig að 

átta sig á því hvernig umhverfi hún er í hverju sinni og aðlaga sig að því (Wiltbank o.fl., 

2006).  

Hlutverk stjórnenda út frá þessari kenningu er að stýra ferli stefnumiðaðs lærdóms 

(e. strategic learning) sem verður í skipulagsheildinni fremur en að einbeita sér að því að 

setja fram stefnu. Áhrif fagstétta (e. professionals) á stefnuna eru talin töluverð, stefnan 

verður til í minni teymum og áhrif stéttarinnar geta komið bæði utan frá og innan úr 

skipulagsheildinni. Sem dæmi um slíkt í opinberum rekstri má nefna sjúkrahús og 

háskóla þar sem mikil sérhæfð þekking er innan skipulagsheildarinnar (Ferlie og Ongaro, 

2015).  

2.1.5 Frumkvöðlaskólinn (e. Entrepreneurial school) 

Frumkvöðullinn er miðja frumkvöðlaskólans þar sem sýn (e. vision) hans er lykillinn að 

árangri, hann hvetur fólk til dáða og skýrir hvað þarf að aðhafast (Mintzberg o.fl., 1998). 

Frumkvöðlar taka oft mikla persónulega áhættu til að ná að gera framtíðarsýnina að 

veruleika og eru bæði stofnendur, eigendur og stjórnendur skipulagsheildarinnar (Ferlie 

og Ongaro, 2015). Sýnin er ekki endilega skráð niður heldur er mynd sem 

frumkvöðullinn hefur í huga sínum af því hvert skuli stefna og er skilgreind sem blanda 

af forskrift og sjálfsprottinni stefnu (Mintzberg o.fl., 1998).  
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Í samhengi við opinberan rekstur hefur meðal annars verið skrifað um 

frumkvöðlaskólann út frá einstaklingshyggju sem eigi ekki vel saman við hlutverk hins 

opinbera starfsmanns sem á að vera þjónn fólksins (e. public servant) (Diver, 1982). Á 

móti hefur þessi nálgun verið skoðuð í tengslum við þriðja geirann (e. third sector) þar 

sem framfarir velta oft á frumkvæði einstaklinga (Ferlie og Ongaro, 2015). 

2.1.6 Menningarskólinn (e. Cultural school) 

Hugmyndafræði menningarskólans byggir á því að stefna sé félagslegt ferli þar sem 

menningin er miðjan (Mintzberg, 1999), ólíkt frumkvöðlaskólanum er stefnan hugsuð 

sem afurð heildarinnar (e. collective process). Öll skipulagsheildin kemur að því að móta 

stefnuna og niðurstaðan markast af fyrirtækjamenningunni en þessi nálgun undirstrikar 

þau áhrif sem trú (e. beliefs) og gildi (e. values) hafa á stefnumarkandi ákvarðanir 

(Gregory, 2007).   

 

Mynd 4 – 7-S módel McKinsey (Peters og Waterman, 1982) 

Rammi McKinsey um S-in 7 (e. 7 S model) (mynd 4) hefur verið notaður til greiningar 

á fyrirtækjamenningu og sem hjálpartæki í að breyta menningu, til að mynda á 

borgarstjórnarskrifstofum í Mannheim í Þýskalandi, en menningarskólinn byggir ekki á 

arðsemi og á hann því vel við opinbera starfsemi (Ferlie og Ongaro, 2015). Þetta módel 

skoðar helst innri þætti en þó má segja að bæði hvað varðar mótun stefnu og skipulags 

fyrirtækja sé horft til ytri áhrifa. Módelinu er ætlað að draga fram hvernig 
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skipulagsheildin getur búið til sem mest virði í starfsemi sinni (e. value based model) 

(Ward og Rivani, 2005).  

Módelið gerir ráð fyrir því að allir þessir sjö þættir tengist saman en að gildi 

skipulagsheildarinnar séu miðjan sem allt byggist á (Ferlie og Ongaro, 2015) og árangur í 

stefnumiðuðu breytingaferli byggir samkvæmt þessari nálgun á því að allir sjö þættirnir 

séu samstilltir (Peters og Waterman, 1982). Rannsóknir sýna að oft skortir á að 

skipulagsheildir hafi úthald í breytingaferli (Kotter, 2008) en innan við helmingur 

verkefna nær settum markmiðum (Ashworth, Boyne og  Delbridge, 2009; Sirkin, Keenan 

og  Jackson, 2005). 

2.2 Stefnumiðað starf í opinberum rekstri 

Nokkuð hefur verið ritað um sérstöðu opinberra skipulagsheilda samanborið við 

einkafyrirtæki (Baldwin, 1987; Nutt og Backoff, 1993a; Vinzant og Vinzant, 1996) en 

opinberar skipulagsheildir eru háðar landslagi stjórnmálanna á hverjum tíma (Levine, 

Backoff, Cahoon og  Siffin, 1975; Nutt og Backoff, 1993a) og því er oft tekið meira tillit til 

almenningsálitsins en til að mynda fjárhagslegra hvata (Nutt og Backoff, 1993a). Þrátt 

fyrir að áhrif hinna pólitísku samskipta (e. political authority) gæti einnig í 

einkafyrirtækjum þá eru áhrifin meiri í opinberum rekstri. Markmið í opinberum 

stofnunum eru sett og skilgreind á vettvangi stjórnmálanna og af embættismönnum 

(Walker, 2013). Málamiðlanir eru taldar hafa neikvæð áhrif á markmiðasetningu, 

markmið verða óljós, stundum of mörg og í einhverjum tilfellum stangast þau á 

(Baldwin, 1987). Poister og Streib (1999) telja að grunnurinn að því að vinna eftir 

markmiðum í opinberum rekstri og ná árangri sé að viðhafa stefnumiðaða stjórnun (e. 

strategic management). Þá er mikilvægt að hafa í huga að lög og pólitísk stefnumörkun 

hverju sinni setja oft markmiðin fyrir opinberar skipulagsheildir og þarf sá rammi sem 

stefnumiðað starf er unnið eftir að taka mið af því (Bejerot og Hasselbladh, 2013; 

Walker, 2013). 

Stefnumiðuð áætlanagerð (e. strategic planning) sem hefur verið nefnd hornsteinn 

(e. cornerstone) stefnumiðaðs starfs (Vinzant og Vinzant, 1996) var orðin vel þekkt 

aðferðafræði í stofnunum vestanhafs á níunda áratug síðustu aldar (Poister o.fl., 2010; 

Poister og Streib, 1999) en í kringum aldamótin 2000 höfðu um 60% stofnana þar 

tileinkað sér þessa aðferðafræði (Poister og Streib, 1999). Lögð er áhersla á að hið 
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opinbera sýni fram á árangur sem aftur ýtir undir nýjar nálganir í stjórnun stofnana 

(Poister o.fl., 2010) og er nýskipan í ríkisrekstri aðferð sem hefur rutt sér til rúms með 

áherslu á markmið (Walker, Boyne og  Brewer, 2010; Walker, Brewer, Boyne og  

Avellaneda, 2011), áætlanagerð og nýsköpun (Walker o.fl., 2010).  

2.2.1 Nýskipan í ríkisrekstri (e. New Public Management) 

Í lok áttunda áratugar síðustu aldar og byrjun þess níunda fór að bera á breytingum í 

stjórnun í opinberum rekstri í Bretlandi, Bandaríkjunum og síðar Ástralíu og Nýja-

Sjálandi. Seinna voru þessar breytingar flokkaðar undir samnefninu „Nýskipan í 

ríkisrekstri” (NPM) (Gruening, 2001) en talað er um skrif Osborne og Gaebler (1992) sem 

hið óformlega upphaf í þessu sambandi (Vigoda, 2002, 2007).  

Pollitt (1995) hélt því fram að skrif Osborne og Greabler (1992) væru útfærsla fyrir 

opinbera geirann á frægri bók Peters og Waterman (1982), In Search of Excellence. Því 

hefur verið haldið fram að tímabilið þegar Margaret Thatcher og Ronald Regan fóru með 

stjórnartaumana í Bretlandi og Bandaríkjunum hafi markað byrjun þessarar vegferðar 

(Hood, 1995; Pollitt, 1993) og þannig sé þetta arfleifð frá hægri slagsíðu í stjórnmálum. 

Ljóst er að ríkistjórnir bæði til hægri og vinstri í stjórnmálum hafa lagt af stað í þessa 

vegferð (Ómar H. Kristmundsson, 2002) og er önnur kenning að erfiðleikar í hagstjórn 

þjóða hafi leitt af sér nýja nálgun í stjórnun á opinberu fé en ekki er þó hægt að segja að 

slík skýring sé algild heldur (Hood, 1995).  Hver sem ástæðan var hófu flest ríki innan 

OECD innleiðingu á NPM í einhverri mynd (Gruening, 2001; Walker o.fl., 2011) fyrir 30 

árum síðan en þrátt fyrir það hafa fáar rannsóknir verið gerðar á því hverju þessi nálgun 

skilar í opinberum rekstri (Walker o.fl., 2011) og niðurstöður rannsókna eru 

mótsagnakenndar (Bejerot og Hasselbladh, 2013; Verbeeten og Speklé, 2015).  

„Nýskipan í ríkisrekstri” er samheiti yfir nálgun í opinberum rekstri sem miðar að því 

að nýta þekkingu í stjórnun (e. business management) til þess að auka skilvirkni og 

framleiðni í rekstri opinberra stofnana og fyrirtækja (Vigoda, 2007). Kenningarlegur 

bakgrunnur NPM eru fjölbreyttur en Gruening (2001) rökstyður að NPM byggi á flestum 

þeim kenningum sem settar hafa verið fram um opinbera stjórnsýslu (e. Public 

administration). Hood (1991) setti fram þá skoðun að nýskipan í ríkisrekstri væri meðal 

annars sprottin upp úr samblandi af vísindaskólanum (e. Scientific Management 

Movement) og nýju stofnanakenningunum (e. New Institutional Economics) sem 
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innihalda til að mynda kenningar um val þegnanna (e. public choice theory), 

viðskiptakostnað (e. transaction cost theory) og kenningar um umboðsvandann (e. 

principal-agent theory).  

Einn megintilgangur NPM í stjórnun opinberra stofnanna var að ná niður kostnaði og 

auka skilvirkni um leið (Hood og Dixon, 2015b). Áhersla var lögð á að minnka mörkin á 

milli opinbera geirans og einkageirans og færa áherslurnar frá ferlum og yfir í 

niðurstöður. Aðalatriðið var ekki lengur hvernig opinberar stofnanir náðu árangri, heldur 

var aðalatriðið að þær skiluðu góðri niðurstöðu (Hood, 1995).  Ekki hefur verið sýnt fram 

á það með rannsóknum að árangri hafi verið náð í þessa veru og bendir rannsókn Hood 

og Dixon (2015a) til þess að jafnvel sé niðurstaðan á hinn veginn, það er að í dag sé 

kostnaður hærri og kvartanir fleiri.   

Á Íslandi var farið að huga að breytingum í anda NPM árið 1991 þegar ríkisstjórn 

Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks tók við stjórnartaumunum og setti fram háleit 

markmið um meiri skilvirkni í rekstri ríkisins (Ómar H. Kristmundsson og Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2012). Meðal þess sem NPM byggist á er að minnka umsvif ríkisins (e. slow 

down or reverse government growth) (Hood, 1991), meðal annars með því að skera 

niður útgjöld og auka gagnsæi í úthlutun á opinberu fé (Pollitt, 1995). Þá var 

einkavæðing opinberra stofnana og fyrirtækja (e. privatization), sjálfvirknivæðing (e. 

automation) og alþjóðavæðing í opinberum rekstri (e. international agenda) hluti af 

breyttri nálgun (Hood, 1991). Í þessu fólst líka breyting á stjórnun mannauðs þar sem 

horfið var frá æviráðningum og horft til árangurstengdra launa (Pollitt, 1995) sem meðal 

annars átti að gera ríkið samkeppnishæfara á vinnumarkaði (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2010). Rauði þráðurinn í þessari nálgun er að skilja á milli þess sem hinir 

kjörnu fulltrúar eiga að aðhafast annars vegar og þess sem embættismenn og 

stjórnendur stofnana og fyrirtækja ríkisins aðhafast hins vegar (Eva Marín Hlynsdóttir, 

2012).  

Ómar H. Kristmundsson (2002) skoðaði meðal annars ástæður þess að íslensk 

stjórnvöld lögðu af stað í þá vegferð að innleiða NPM og var niðurstaðan sú að 

fjárhagsþrengingar í sambland við hægri slagsíðu í stjórnarráðinu þar sem nýr 

fjármálaráðherra kom inn með markvisst markmið um að leysa fjárhagsvanda ríkisins 

væri hluti af ástæðunni. Þá var þessi nálgun orðin viðurkennd í öðrum OECD löndum 
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sem ýtti enn frekar undir að ráðist væri í breytingar. Markmiðin með breyttri nálgun á 

opinberri stjórnsýslu á Íslandi voru að draga úr vexti ríkisins og stuðla að skilvirkni í 

kerfinu, meðal annars með einkavæðingu. Þá var sérstakt markmið að breyta stjórnun 

starfsmannamála og launakerfi opinberra starfsmanna sem var álitið barn síns tíma. 

Þegar horft er til þess hvaða aðferðafræði var notuð við innleiðingu í þessu 

breytingaferli voru það annars vegar breytingar á lögum eða reglum sem skilyrtu 

þátttöku stofnanna í breytingunum og hins vegar voru miðlæg breytingaferli þar sem 

óskað var eftir þátttöku en hún ekki skilyrt með lögum eða reglum. Niðurstaða Ómars H. 

Kristmundssonar (2002) er sú að íslenska stjórnkerfið hafi færst í átt að 

markaðsmódelinu á tíunda áratug síðustu aldar. 

Gunnar Helgi Kristinsson og Pétur Berg Matthíasson (2014) skoðuðu fjölbreytni 

verkfæra sem notuð eru í stjórnun í íslenskri stjórnsýslu og báru saman við önnur 

Evrópulönd og þá sérstaklega Norðurlöndin. Leiddi rannsókn þeirra í ljós að fjölbreytnin 

hér á landi er töluvert minni en í þeim löndum sem notuð voru til samanburðar og 

virðast þau verkfæri sem notuð eru hér á landi einskorðast við það sem 

fjármálaráðuneytið hefur lagt áherslu á meðal annars í tengslum við árangursstjórnun í 

ríkisrekstri. 

Árið 2004 gaf fjármálaráðuneytið út handbók um árangursstjórnun í ríkisrekstri þar 

sem byggt er á að stofnanir hafi setta stefnu, mælingar fari reglulega fram og að um 

eftirfylgni sé að ræða sem felur í sér mat á því hvar stofnun er stödd miðað við stefnuna 

og hugsanlegt endurmat á stefnunni í kjölfarið. Ferlið er þar sett upp með þeim hætti að 

frumstefnumótun sé í höndum Alþingis, ríkisstjórnar og ráðuneytis, síðan sé gerður 

rammasamningur milli ráðuneytis og stofnana sem byggi á þessari frumstefnumótun. Í 

framhaldinu vinnur stofnunin langtímaáætlun og áætlun til eins árs. Til þess að upplýsa 

ráðuneytið um framgang mála skilar stofnunin svo ársskýrslu samkvæmt þessari forskrift 

(Fjármálaráðuneytið, 2004). Rannsóknir á pólitískri stefnumörkun á Íslandi sýna 

jafnframt fram á að hagsmunaaðilar hafa haft töluverð áhrif á þá stefnu sem hefur verið 

sett. Þá eru vísbendingar um ákveðið stefnurek: Að breytingar verði á kerfum án þess að 

þær breytingar séu hluti af yfirlýstri stefnu stjórnvalda  (Nanna Björk Bjarnadóttir og 

Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2013). 
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Árið 2013 gaf Forsætisráðuneytið út handbók um stefnumótun og áætlanagerð sem 

ætlað var að samræma vinnulag, samhæfa orða- og hugtakanotkun og efla þekkingu 

starfsfólks í stjórnsýslunni. Fyrst og fremst fjallar handbókin um stefnumótun 

málefnasviða sem eru á ábyrgð ráðherra og ráðuneyta þeirra að setja fram. Ferlið 

samanstendur af eftirfarandi þáttum sem eru teiknaðir upp í hringlaga ferli í 

handbókinni: Upphaf stefnumótunar, mótun stefnu, samþykkt stefnuskjals, innleiðing 

stefnu, mat á stefnu og endurskoðun og breytingar á stefnu (Stjórnarráð Íslands, 2013). 

Skort hefur á fjármögnun þeirrar stefnu sem sett hefur verið í opinberum rekstri á 

Íslandi samkvæmt rannsókn Héðins Unnsteinssonar og Péturs Berg Matthíassonar 

(2012) en árið 2015 voru samþykkt á Alþingi ný lög um opinber fjármál sem ætlað er að 

festa frekar í sessi langtímahugsun í stefnumörkun og fjárhagslegri áætlanagerð hins 

opinbera auk þess sem lögunum er ætlað að leiða til frekari aga í ríkisfjármálum. Lögin 

voru lögfest á Alþingi í desember árið 2015 og tóku gildi 1. janúar 2016. Í lögunum felst 

meðal annars sú breyting að þar er sérstaklega fjallað um stefnumörkun og áætlanagerð 

í ríkisfjármálum þar sem stefna og fjármögnun hennar eru tengd saman (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2015).  

2.2.2 Innihald stefnu (e. Strategy content)  opinberra aðila 

Innihald stefnu hefur verið skilgreint sem sú vara eða þjónusta sem fyrirtæki eða 

stofnanir bjóða fram (Boyne og Walker, 2004; Runólfur Smári Steinþórsson, 2003) eða 

svar stjórnenda við þeim ógnunum eða tækifærum sem verða í umhverfi fyrirtækja 

(Meier, O’Toole, Boyne og  Walker, 2007) (tafla 1). Á samkeppnismarkaði er horft á 

innihald stefnu sem tæki til að ná samkeppnisforskoti (Boyne og Walker, 2004; Miles og 

Snow, 1978; Porter, 1980; Wechsler og Backoff, 1986) en í tilfelli opinberra aðila hefur 

það frekar þann tilgang að bæta þjónustu (Johnsen, 2014; Walker o.fl., 2010). Módel 

Miles og Snow (1978) og Porters (1980) hafa verið ráðandi í rannsóknum en þau gera 

ráð fyrir því að stjórnendur geti valið hvaða stefnu þeir fylgi varðandi til dæmis 

vöruframboð, markaði sem fyrirtæki starfa á og verðlagningu þar sem tekið er tillit til 

markaðsafla og þeirrar tækni sem býðst hverju sinni (Boyne og Walker, 2004). 

Miles og Snow (1978) skiptu innihaldi stefnu í fjóra flokka: 

 Vörn (e. defender) þar sem stefnan er að verja fenginn hlut, til dæmis 
markaðshlutdeild. 
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 Framsýni (e. prospectus) þar sem brugðist er við þrengingum með því að 
sækja á nýja markaði og stunda nýsköpun. 

 Greiningu (e. analyzer) þar sem stefnubreytingar byggja á greiningu á 
keppinautunum og þannig er áhætta lágmörkuð án þess að það komi niður á 
hagnaði. 

  Viðbragð (e. reactor) þar sem stefnubreytingar eru beint viðbragð við 
utanaðkomandi aðstæðum. 

Samkvæmt kenningu Miles og Snow (1978) eru vörn, framsýni og greining líklegri til 

árangurs en viðbragð sem í raun telst stefnuleysi og hefur þessi kenning verið staðfest í 

fjölda rannsókna (T.d. Andrews o.fl., 2009; Andrews, Boyne og  Walker, 2006; Meier 

o.fl., 2007). 

Porter (1980) setti fram kenninguna um meginstefnur (e. generic strategies) þar sem 

horft er til staðsetningar á markaði út frá verði og gæðum (mynd 3). Kenningin byggir á 

því að fyrirtæki velja að keppa á gæðum eða verði á skilgreindum markaði til að öðlast 

samkeppnisforskot en ef þau gera það ekki þá muni þeim mistakast (Boyne og Walker, 

2004) en það kallar Porter að vera fastur í miðjunni (e. stuck in the middle) (Porter, 

1980). Boyne og Walker (2004) setja fram þá skoðun að skipting Miles og Snow (1978) 

sé einn þáttur í innihaldi stefnu sem þeir nefna stöðu (e. stance) en verð, gæði og 

markaðir hinn þátturinn sem þeir nefna aðgerðir (e. actions). Skilgreiningin á aðgerðum 

byggir á túlkun Mintzberg (1987) á meginstefnum Porters (mynd 5) (Boyne og Walker, 

2004). 

Í samhengi opinberra stofnana er innihald stefnu verkfæri til að bæta þjónustu við 

þegnana (Boyne og Walker, 2004) og má telja líklegt að einhver hluti af innihaldi stefnu 

sé skilyrtur af æðra stjórnvaldi eða með lögum og reglugerðum (Boyne og Walker, 2004; 

Nutt og Backoff, 1993) sem gerir það að verkum að stofnanir eru í einhverjum tilvikum 

þvingaðar til einsleitni (e. coercive isomorphism) (DiMaggio og Powell, 1983). Nokkur 

módel hafa verið sett fram til þess að meta innihald stefnu í opinberum rekstri 

sérstaklega (Boyne og Walker, 2004; Johnsen, 2014), þar hefur verið horft til þeirra 

breytinga sem aðhald í ríkisfjármálum hefur haft á innihald stefnu (Stevens og 

McGowan, 1983). Wechsler og Backoff (1986) skiptu innihaldi stefnu í þróun (e. 

developmental), umbreytingu (e. transformational), verndun (e. protective) og stjórnmál 

(e. political) (Johnsen, 2014). Mest hefur verið byggt á þeim ramma sem Miles og Snow 
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(1978) settu fram en Boyne og Walker (2004) byggðu meðal annars sína nálgun á þeim 

grunni.  

Boyne og Walker (2004) hafa sett fram ramma um innihald stefnu sem aðlögun á 

kenningum meðal annars Miles og Snow (1978) að opinberum rekstri. Þar eru staða og 

aðgerðir þeir þættir sem horft er til þar sem staða stendur fyrir þá nálgun sem 

skipulagsheild velur til þess að viðhalda eða bæta árangur sinn en aðgerðir standa fyrir 

þau skref sem skipulagsheildin tekur til þess að ná fyrrgreindri stöðu. Eru aðgerðirnar 

líklegri til þess að taka breytingum til skemmri tíma (Andrews o.fl., 2006). Staða getur 

verið þrenns konar: Framsýn, vörn eða viðbragð. Aðgerðir geta hins vegar verið í 

tengslum við breytingar á markaði, breytingar á þjónustu, breytingu á tekjustofnum og 

innri eða ytri breytingum í skipulagsheildinni. Með innri breytingum er átt við hluti eins 

og skipulag, menningu, leiðtoga, ferla og starfshætti en ytri þættir vísa til samstarfs við 

aðrar skipulagsheildir og útvistun verkefna til hálfopinberra eða einkafyrirtækja (Boyne 

og Walker, 2004). Stefnumiðað starf fyrirtækja verður ekki sett í einn ákveðinn farveg 

heldur er líklegt að stefna hverrar skipulagsheildar samanstandi af mörgum ólíkum 

nálgunum (Andrews o.fl., 2009) og þannig getur ein skipulagsheild verið margbreytileg 

(mynd 5) (Boyne og Walker, 2004).  
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Mynd 5 - Flokkunarkerfi fyrir innihald stefnu í opinberum stofnunum (Boyne og Walker, 2004) 

Þó að í eðli sínu sé innihald stefnu nokkuð stöðugt má gera ráð fyrir því að 

skipulagsheildir breyti um nálgun ef aðstæður breytast eins og til dæmis lög, regluverk 

eða aðrir þættir í umhverfinu (Andrews o.fl., 2009).  Hjá opinberum aðilum má reikna 



 

31 

með að aðgerðir séu enn stöðugri en hjá einkafyrirtækjum þar sem það getur til dæmis 

verið erfitt fyrir opinbera aðila að endurskilgreina þann markað sem þeir starfa á. Slíkt er 

oft að mestu bundið í lög þó aðstæður geti kallað á að þjónusta sé veitt á nýjum 

landssvæðum vegna breytinga í umhverfinu (Andrews o.fl., 2006). Líklegt er að opinber 

fyrirtæki séu með stefnu sem byggir á viðbragði (e. reactors) fremur en framsýni (e. 

prospectors) eða vörn (e. defenders) og í ljósi þess pólitíska umhverfis sem þau búa við 

er ekki hægt að segja að þetta sé slæm staða (Boyne og Walker, 2004).  

Framsýni er í þessum skilningi þær skipulagsheildir sem eru leiðandi á þeim markaði 

sem þær starfa, skipulagsheildir í vörn velja óbreytt ástand (e. status quo) og setja kraft í 

að verja þetta óbreytta ástand en undir vörn flokkast skipulagsheildir sem breyta stefnu 

sinni eftir aðstæðum hverju sinni (Pasha, Poister og Edwards, 2015). Sú þjónusta sem 

opinberar stofnanir geta veitt er jafnframt yfirleitt fyrirfram skilgreind í lögum og það 

sama má segja um tekjustofna þó eitthvert rými sé til athafna hjá flestum stofnunum. Af 

þeim aðgerðum sem skilgreindar eru í módeli Boyne og Walker (2004) (mynd 5) geta 

opinberir aðilar haft mest áhrif varðandi innri og ytri þætti í starfseminni (Boyne og 

Walker, 2004). Í þessu sambandi eru innri þættir skipulag, menning, starfshættir, 

leiðtogar og ýmsir mælikvarðar sem nýttir eru til umbóta í skipulagsheildinni en ytri 

þættir eru það net sem skipulagsheildin starfar sem hluti af. Þar getur verið um að ræða 

samstarf milli ólíkra stofnana, útvistun verkefna og svo framvegis (Andrews o.fl., 2006). 

Það er lykilatriði að skilgreina innihald stefnu rétt og ekki er síður mikilvægt að tengja 

innihaldið við innleiðingu stefnunnar sem leiðir af sér stefnu sem ferli (e. strategy 

process) (Bryson, Crosby og  Bryson, 2009). 

2.2.3 Ferli stefnu (e. Strategy process) í opinberum rekstri 

Það hvernig stefnumótandi ákvörðun er tekin, með hvaða hætti hún er innleidd og þeir 

þættir sem hafa áhrif á stefnuna hefur verið skilgreint sem „ferli stefnu” (e. strategy 

process) (Elbanna, 2006; McGee o.fl., 2010). Ekki er um línulegt ferli að ræða þar sem 

áætlanir eru settar fram, innleiddar og mat lagt á árangur heldur er þetta ferli sem 

tryggir að stefnan (e. stragetic plan) sé uppfærð miðað við aðstæður hverju sinni og 

aðrir verkferlar styðji við innleiðingu stefnunnar (Poister og Streib, 1999). Það er 

mikilvægt að skoða í hvaða samhengi (e. context) skipulagsheild vinnur í tengslum við 

ferli stefnu. Í tilfelli opinberra stofnanna þá er að hluta til aðskilnaður á milli þeirra sem 
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setja stefnuna og hinna sem innleiða hana. Þessi aðskilnaður er festur með lögum þar 

sem löggjafarvald og framkvæmdavald er aðskilið  og þá eru opinberar stofnanir mun 

opnari en flest fyrirtæki (Ring og Perry, 1985) og hefur krafan um gagnsæi í opinberri 

stjórnsýslu vaxið hin síðari ár (Davies, 2010).  

Í fræðilegri umræðu um opinbera stjórnsýslu (e. public administration literature) 

skiptist ferli stefnu upp í tvö meginþemu. Annars vegar er um að ræða ferli áætlana (e. 

logical planning) sem byggir á rökfræðilegri nálgun (e. rational processes) og hins vegar 

þeirri sýn að stefna sé sjálfsprottin (e. emergent) upp úr pólitískum samningum (e. 

political bargaining) og samskiptum skipulagsheildarinnar við hagsmunaaðila. Í þessu 

samhengi er það sú pólitíska stefna sem hefur mest fylgi hverju sinni sem verður hin 

eiginlega stefna skipulagsheildarinnar (Ashworth o.fl., 2009). Nutt og Backoff (1993b) 

hafa talið mikilvægt að opinberar skipulagsheildir séu skoðaðar sérstaklega út frá 

stefnumótun. Umhverfi þeirra og áhrifavaldar séu það ólíkir því sem gerist í fyrirtækjum 

sem drifin eru áfram af markaðsöflum að taka verði sérstakt tillit til þess. Lög og reglur 

setji stefnu opinberra skipulagsheilda skorður þar sem hin pólitísku áhrif eru sterkari en 

á almennum markaði og ólíkir hagsmunaaðilar gera kröfur sem byggja ekki endilega á 

rökum. Þannig sé það í raun hin ráðandi skoðun sem verður ofan á óháð því hvað er 

rökrétt. 

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á ferli stefnu í opinberum stofnunum hafa 

meira snúið að formun stefnu (e. strategy formulation) (Andrews, Boyne, Law og  

Walker, 2011), það er með hvaða hætti stefnumótandi ákvarðanir eru teknar frekar en 

hvernig tekst að innleiða þær (McGee o.fl., 2010). Samkvæmt rannsóknum á 

fyrirtækjum í samkeppnisrekstri skiptir máli að stefnan passi við þau ferli sem eru í 

fyrirtækinu og Andrews og fleiri (2011) skoðuðu með hvaða hætti innleiðingarferli 

stefnu hefði áhrif á frammistöðu í opinberum rekstri. Niðurstaðan var sú sama og 

rannsakendur höfðu komist að með fyrirtæki, val á aðferðum við innleiðingu stefnu geti 

haft áhrif á niðurstöðu en það er þó háð aðstæðum og umhverfi skipulagsheildarinnar 

hverju sinni (Andrews o.fl., 2011). 

2.3 Stefna í reynd (e. Strategy as practice) 

Áhugi á reynd (e. practice) sem nálgun í félagsvísindum hefur vaxið á síðustu árum 

(Golsorkhi o.fl., 2010; Nicolini, 2012) og má meðal annars rekja það til þess að sú nálgun 
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skoðar mikilvæga þætti eins og tungumál, þekkingu, stofnanir samfélagsins, hegðun (e. 

human activity) og hvernig þessir þættir móta samfélagið sem við búum í (Nicolini, 

2012; Schatzki, Knorr-Cetina og Savigny, 2001; Vaara og Whittington, 2012). 

Stefna í reynd (e. Strategy as practice) á rætur sínar að rekja til félagsfræðinnar (e. 

sociology) (Paula Jarzabkowski, 2004; Venkateswaran og Prabhu, 2010; Whittington, 

2007) og byggir á hugmyndafræði Giddens (1984), Bourdieu (1990), Sztompka (1991), 

Schatzki (1996) og fleiri um iðkun (e. practice theory) (Jarzabkowski, 2004; 

Venkateswaran og Prabhu, 2010). Stefna í reynd mótaðist út frá rannsóknum á ferli í 

stefnumiðuðu starfi (e. strategy process research) en þar voru áhrifamestu 

fræðimennirnir Henry Mintzberg (1978), Andrew Pettigrew (1985, 1992), Gerry Johnson 

(1987) og fleiri (Golsorkhi o.fl., 2010; Vaara og Whittington, 2012). Skilin á milli ólíkra 

skóla í stefnumótunarfræðunum eru stundum óljós og hefur stefna í reynd verið 

skilgreind sem undirgrein ferilsnálgunar (Whittington, 2007) og telja sumir að erfitt sé 

að greina þar á milli (Carter, Clegg og  Kornberger, 2008). 

Þessi nálgun felst í því að skoða athafnir og iðkun (e. practice) og skýra með hvaða 

hætti hegðun manna hefur áhrif á og mótar umhverfi þeirra (Golsorkhi o.fl., 2010; Vaara 

og Whittington, 2012). Þannig gerir þessi nálgun bæði ráð fyrir því að stefna verði til 

vegna áhrifa einstaklinga (e. human agency) og vegna áhrifa af stofnunum samfélagsins 

(e. structural/institutional forces). Einstaklingar taka stefnumarkandi ákvarðanir sem 

mótast af hinu stærra samhengi samfélagsins (Bryson o.fl., 2010; Jarzabkowski, 2008) og 

efnislegum þáttum í umhverfi þeirra (Golsorkhi o.fl., 2010). 

Henry Mintzberg (1978, 1994) kom fram með hugtakið um sjálfsprottna (e. 

emergent) stefnu en fram að þeim tíma var talið að stefna væri ávallt áformuð (e. 

deliberate) (Egels-Zandén og Rosén, 2015) og hafa rannsóknir á stefnu í reynd skoðað í 

meira mæli það sem er sjálfsprottið (Ericson, 2014) og sýnt fram á að einstaka aðgerðir 

hafa leitt til stefnubreytinga án þess að vera hugsaðar í þeim tilgangi (Egels-Zandén og 

Rosén, 2015). 

2.3.1 Iðkendur, starfshættir og iðkun (e. Practitioners, practices and praxis) 

Flestir fræðimenn nálgast stefnu í reynd út frá iðkendum, starfsháttum og iðkun. 

Iðkendur (e. practitioners) eru þeir sem hafa áhrif á stefnuna og taka þátt í að móta 

hana og starfshættina sem stuðst er við (e. practices) og að síðustu er það sjálf iðkun 
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stefnunnar (e. praxis), það er hverjir, með hverju og hvernig stefnu vindur fram og 

verður að stefnu í reynd (Jarzabkowski og Spee, 2009; Jarzabkowski o.fl., 2007; Vaara og 

Whittington, 2012; Whittington, 2006b).  

Í fræðilegri umræðu um stefnu í reynd eru iðkendur stefnu þeir sem taka þátt í að 

skilgreina, móta og innleiða stefnuna (Mantere, 2005; Rouleau og Balogun, 2011; 

Whittington, 2006b). Þannig hafa starfsmenn sem ekki eru skilgreindir sem stjórnendur 

eða sérfræðingar áhrif á framvindu stefnu (Kupers, Mantere og  Statler, 2013; Mantere, 

2005) þó stjórnin og æðstu stjórnendur hafi líka töluverð áhrif (Johnsen, 2014). Þá hefur 

verið horft til þess að ráðgjafar um stefnumótun geti haft áhrif á stefnu skipulagsheilda 

(Nordqvist og Melin, 2010). Einnig hefur verið bent á að viðskiptavinir gætu flokkast sem 

iðkendur stefnu en glöggt má merkja í rannsókn Runólfs Smára Steinþórssonar og 

Söndru Margrétar Sigurjónsdóttur (2015) að viðskiptavinurinn hefur sterk áhrif á 

stefnumarkandi ákvarðanir.  

Starfshættir eru skilgreindir í grein Runólfs Smára Steinþórssonar og Söndru 

Margrétar Sigurjónsdóttur (2015) sem: „Mynstur athafna sem gerir hópi einstaklinga 

kleift að vinna samhent og endurtekið sama verkefnið...” Margir undirliggjandi þættir 

hafa áhrif á það sem gert er (Jarzabkowski, 2004; T. R. Schatzki, 2006) en starfsháttur 

vísar til athafnar iðkandans (Reckwitz, 2002). Stefna í reynd horfir á starfshætti sem 

rannsóknareiningu (e. unit of analysis) (Nicolini, 2012) en starfshættirnir eru vegvísirinn 

fyrir iðkendur (Whittington, 2006b) og fyrirtæki eru þannig vöndlar af starfsháttum (e. 

bundle of practices) sem tengjast saman og mynda eina heild í hverju fyrirtæki (Runólfur 

Smári Steinþórsson og Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, 2015;  Schatzki, 2006). 

Starfshættir geta mótast af tíðaranda hverju sinni og þannig haft áhrif á fyrirtækin 

(Jarzabkowski, 2004) en verkfæri (e. artifacts) og tungumál eru dæmi um slíkt (Nicolini, 

2012). 

Iðkun lýsir athöfnum fólks, með hvaða hætti einstaklingar eða hópur einstaklinga 

vinnur saman og nýtir til þess handafl eða hugvit (Reckwitz, 2002). Iðkun stefnu er 

athöfnin sjálf, allar þær athafnir og aðgerðir sem framkvæmdar eru í skipulagsheild til 

þess að móta stefnuna og hrinda henni í framkvæmd (Whittington, 2006a).  
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2.3.2 Framlag stefnu í reynd til þekkingar á stefnumiðuðu starfi 

Spurningar um hvernig stefna verður til og hvað iðkendur stefnu gera í reynd komu fram 

hjá Mintzberg og fleirum á áttunda áratug síðustu aldar (Clegg, Carter og  Kornberger, 

2004) en stefna í reynd hefur horft bæði til þess formlega sem gerist í skipulagsheildum í 

tengslum við mótun og innleiðingu stefnu sem og þess óformlega. Stefna í reynd gefur 

betri mynd af því hverju stefnumiðað starf skilar skipulagsheildum og hvernig það hefur 

áhrif á dagleg störf (Golsorkhi o.fl., 2010). Stefna í skilningi skólans um stefnu í reynd er 

ekki einvörðungu eitthvað sem skipulagsheildir búa yfir heldur eitthvað sem fólk aðhefst 

(Jarzabkowski, 2004). 

Við stefnumótun og innleiðingu hennar í skipulagsheildum er notast við margvísleg 

verkfæri (e. artifacts) svo sem fimm krafta líkan Porters, virðiskeðjuna, PEST(EL) 

greiningu, SVÓT greiningu, glærukynningar og fleira en líklegt má telja að slík verkfæri 

séu ekki notuð í samræmi við fræðilega framsetningu þessara verkfæra (Golsorkhi o.fl., 

2010; Orlikowski, 2000). Skólinn um stefnu í reynd hefur dregið athyglina að þessum 

hversdagslegu hlutum og aukið skilning á því með hvaða hætti verkfærin hafa áhrif á 

stefnumiðað starf skipulagsheilda (Jarzabkowski og Wilson, 2006; Vaara og Whittington, 

2012). 

Vinnustofur (e. workshops), vinnudagar (e. awaydays) og fundir hafa verið 

rannsakaðir út frá stefnu í reynd og gerðu Hodgkinson, Whittington, Johnson og 

Schwarz (2006) rannsókn á vinnustofum sem tengdust beint stefnumiðuðu starfi. 

Rannsóknin leiddi í ljós að vinnustofur eru almennt notaðar í stefnumótun 

skipulagsheilda. Þá komust Hendry og Seidle (2003) að því að vinnustofur eru hluti af 

vinnuferlum margra fyrirtækja en aðrir skólar stefnumótunarfræðanna hafa lítið fjallað 

um hlutverk þeirra í mótun og innleiðingu stefnu (Hodgkinson o.fl., 2006). Þá er talið að 

þátttakendur í vinnustofum hafi tilhneigingu til að setja sig í ákveðnar stellingar (e. 

ritualization), taki undir sjónarmið og fylgi úr hlaði hugmyndum í þeim aðstæðum sem 

vinnustofur skapa sem þeir síðan hverfi frá þegar umhverfi vinnustaðarins tekur við 

(Johnson, Prashantham, Floyd og  Bourque, 2010). Þátttakendur í slíkum vinnustofum 

eru yfirleitt æðstu stjórnendur en minna er um að millistjórnendur eða aðrir starfsmenn 

og hagsmunaaðilar séu hluti af hópnum (Hodgkinson o.fl., 2006). 
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Rannsóknir og fræðileg skrif um stefnu í reynd hafa einnig útvíkkað hugmyndir 

manna um það hverjir taka þátt í og hafa áhrif á að móta og innleiða stefnu (Golsorkhi 

o.fl., 2010; Vaara og Whittington, 2012). Margir fræðimenn hafa bent á að ekki sé rétt 

að miða rannsóknir á stefnu eingöngu út frá æðstu stjórnendum skipulagsheilda 

(Darkow, 2014; Golsorkhi o.fl., 2010; Rouleau, 2005; Rouleau og Balogun, 2011). 

Millistjórnendur skipa mikilvægt hlutverk í að framfylgja stefnu og í túlkun hennar bæði 

út á við og inn á við. Þá eru þeir oft í beinum samskiptum við viðskiptavininn (Vaara og 

Whittington, 2012) en áhrif viðskiptavina á stefnu geta verið töluverð (Runólfur Smári 

Steinþórsson og Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, 2015). Þá hefur stefna í reynd sem skóli 

í stefnumótunarfræðum horft sérstaklega til þeirra áhrifa sem ólíkar stéttir innan 

fyrirtækja hafa á stefnumiðað starf (Vaara og Whittington, 2012).  

Aðferðafræði mannfræðirannsókna hefur einnig verið notuð í tengslum við nálgun 

stefnu í reynd og er nærtækt að nefna rannsókn Vigfúsar Hallgrímssonar (2014) þar sem 

hann skoðar sjálfan sig sem iðkanda stefnu. Rannsóknir út frá stefnu í reynd hafa 

jafnframt beint sjónum að orðræðu (e. discourse) og er ljóst að tungutak og orðræða 

hafa töluverð áhrif á stefnumiðað starf og hafa rannsóknir á þeim vettvangi aukið á 

skilning í þessum efnum (Balogun, Jacobs, Jarzabkowski, Mantere og  Vaara, 2014). Þar 

koma millistjórnendur aftur við sögu og hafa áhrif þeirra til að mynda verið skoðuð 

sérstaklega út frá samtölum bæði við jafninga, undirmenn og æðstu stjórnendur og ber 

rannsóknum saman um að áhrif þeirra á stefnumiðað starf séu töluverð (Balogun, 2003; 

Cooper og Currie, 2015; Darkow, 2014; Jansen Van Rensburg, Davis og  Venter, 2014; 

Rouleau, 2005; Rouleau og Balogun, 2011). 

Fræðileg umræða sem byggir á hugmyndum um stefnu í reynd hefur verið gagnrýnd 

fyrir að vera of sundruð (e. unduly fragmented) og jafnframt að það skorti á endurteknar 

rannsóknir (Golsorkhi o.fl., 2010). Rannsóknareiningin (e. unit of analysis) í rannsóknum 

á stefnu í reynd getur verið bæði í hinu stærra samhengi samfélagsins (e. macro) jafnt 

sem einstakt fyrirtæki, deild eða verkfæri (e. micro) (Runólfur Smári Steinþórsson og 

Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, 2015; Vaara og Whittington, 2012). Vandi fræðimanna 

hefur verið að skilgreina vel rannsóknareininguna og varast þá gryfju að vera að 

rannsaka allt og um leið ekki neitt (Hendry og Seidl, 2003; Runólfur Smári Steinþórsson 

og Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, 2015). 
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2.4 Stefna í reynd sem nálgun á stefnumiðað starf opinberra stofnana 

Stefna í reynd á vel við þegar skoðuð er stefna í opinberum rekstri bæði þar sem 

grunnforsendur byggja ekki á markaðslögmálum en líka þar sem þessi nálgun hjálpar 

okkur að skoða sem dæmi vald fagstétta í stefnumótun sem ekki er í formlegum farvegi 

(Ferlie og Ongaro, 2015).  

Stefnumiðuð stjórnun er viðurkennd nálgun í opinberum rekstri en ekki hefur verið 

sýnt fram á að þetta starf skili árangri (Favoreu o.fl., 2015; Poister o.fl., 2010) og  hafa 

menn velt því upp hvort sú forskriftaraðferð sem oft ræður ríkjum sé hluti af skýringunni 

(Favoreu o.fl., 2015). Í því samhengi skoðuðu Favoreu og fleiri (2015) með hvaða hætti 

stefnan verður til og er innleidd, hvert eðli stefnunnar er og hvernig ólíkir hlutar í ferlinu 

tengjast innbyrðis. Niðurstaða rannsóknarinnar sem var raundæmisrannsókn á 

slökkviliði sýnir að iðkun stefnu í dæminu er flókið samspil ólíkra þátta: Rökrænu 

samhengi skipulagsheildarinnar, sameiginlegum ákvörðunum og pólitískum ákvörðunum 

sem bæði byggja á áætlunum sem eru mótaðar fyrirfram en eru einnig teknar byggt á 

þeirri framvindu sem hefur átt sér stað. 

Hansen og Jacobsen (2016) skoðuðu út frá hugmyndafræði stefnu í reynd með hvaða 

hætti innleiðing á nýskipan í ríkisrekstri (NPM) hafði áhrif á ferli og innihald stefnu í 

dönskum skólum. Þá var jafnframt skoðað hvaða áhrif þessi innleiðing hefði á samvinnu 

og samkeppni milli einstakra skóla. Um var að ræða langsniðs-rannsókn (e. longitudinal 

research) sem náði yfir níu ára tímabil og sýndi rannsóknin að stefnumótunarferlið 

breyttist þannig að þátttaka starfsfólks varð minni eftir því sem leið á. Á móti þá varð 

stefnan innihaldsríkari þar sem skólastjórnendur voru ekki mjög meðvitaðir um stefnu 

áður en ferlið hófst en voru hins vegar mjög meðvitaðir undir lokin. 

Hoon (2007) skoðaði innleiðingu á nýjungum í mannauðsstjórnun hjá þýskum háskóla 

út frá samspili milli æðstu stjórnenda og millistjórnenda í gegnum nefndarstarf. Um var 

að ræða verulegar breytingar á skipulagi, ferlum og verklagi til þess að mæta 

markmiðum sem sett voru varðandi þróun starfsfólks. Niðurstaðan leiddi í ljós að 

samningaviðræður áttu sér stað sem óformlegar samræður á milli stjórnunarstiga en 

ekki inni í nefnd. Nefndin var vettvangur sem studdi við ákvarðanatöku og vann á móti 

andstöðu í breytingaferlinu og ýtti við stjórnendum að eiga hið óformlega samtal sem 

mótaði ákvarðanirnar. Vigfús Hallgrímsson (2014) skoðaði meðal annars hver áhrif 
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millistjórnenda væru á stefnu í opinberri skipulagsheild og komst að því að þáttur 

millistjórnenda snéri að hinu faglega og hagnýta í ferlinu sem er í samræmi við 

niðurstöður Hoon (2007).  

Kallað hefur verið eftir rannsóknum á stefnumótun í opinberum rekstri með iðkun og 

félagslegt samhengi í forgrunni (Bryson o.fl., 2010) og einhverjir hafa svarað því kalli eins 

og farið hefur verið yfir hér að framan (T.d. Cooper og Currie, 2015; Favoreu o.fl., 2015; 

Hansen og Jacobsen, 2016; Hoon, 2007; Vigfús Hallgrímsson, 2014) þó ekki sé mikið 

útgefið efni til.   

2.5 Fræðilegur rammi fyrir úrvinnslu rannsóknar  

Yfirlitið hér á undan yfir rannsóknir og fræðilega umræðu á stefnumiðuðu starfi 

opinberra skipulagsheilda er víðtækt en þessari rannsókn á stefnu Landhelgisgæslu 

Íslands er ætlað að svara spurningu um lykilárangursþætti annars vegar og stefnu í 

reynd hins vegar. Lykilárangursþættir verða skoðaðir með hliðsjón af nálgun sem Bryson 

(2011) setti fram þar sem SVÓT greining í samhengi við hagsmunaaðilagreiningu er nýtt 

til að skilgreina lykilárangursþætti en hagsmunaaðilar eru greindir með módeli 

Ackerman og Eden (2011). Meginviðfangsefni rannsóknarinnar er að svara því hvernig 

stefnu í reynd hefur undið fram og þróast yfir tíma og er rannsókn Runólfs Smára 

Steinþórssonar og Söndru Margrétar Sigurjónsdóttur (2015) á íslensku hátæknifyrirtæki 

þar notuð til grundvallar úrvinnslu. 
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3 Aðferðafræði 

Þessi kafli fjallar um aðferðafræði rannsóknar, skýrir val á aðferðafræði 

rannsóknarinnar, rannsóknarsniði og hvernig val á raundæmi fór fram ásamt vali á 

viðmælendum. Þá er farið yfir framkvæmd og gagnaöflun, úrvinnslu gagna og að lokum 

eru reifuð siðferðileg álitaefni. 

3.1 Raundæmisrannsókn (e. Case study) 

Nálgunin á viðfangsefnið, stefnu í reynd hjá Landhelgisgæslu Íslands, er unnin út frá 

aðferðafræði raundæmisrannsókna (e. case study) sem geta byggt á einu eða mörgum 

dæmum (Eisenhardt, 1989; Yin, 1981). Rannsóknaraðferðin hefur verið flokkuð undir 

eigindlega aðferðafræði (e. qualitative research design) (Creswell, 2013) sem gefur 

rannsakandanum færi á mikilli nálægð við efni rannsóknar (Gibbert, Ruigrok og  Wicki, 

2008; Hays, 2004). Í raun má segja að þessi nálgun feli í sér blöndu ólíkra aðferða (e. 

methods) sem hafa það markmið að skoða viðfangsefnið út frá mörgum ólíkum 

sjónarhornum eða margprófun (e. triangulation) (Creswell og Clark, 2007; Johansson, 

2003) og er slík skoðun líkleg til þess að bæta skilning á því efni sem er til rannsóknar 

(Creswell og Clark, 2007; Noor, 2008; Zainal, 2007). Þannig má nálgast viðfangsefnið út 

frá viðtölum (e. interviews) við einstaklinga sem geta dýpkað skilning rannsakenda, 

greiningu á fyrirliggjandi gögnum, áhorfi (e. observant participation) (Verschuren, 2003) 

tölfræðilegri úrvinnslu og flestum öðrum aðferðum félagsvísinda í rannsóknum (Yin, 

2009).  

Raundæmisrannsóknir hafa verið gagnrýndar fyrir skort á vísindalegri nákvæmni (e. 

scientific rigor) (Noor, 2008; Zainal, 2007) og að alhæfingagildi þeirra sé lítið (Creswell, 

Hanson, Plano og  Morales, 2007; Stake, 1978) en markmiðið með slíkum rannsóknum 

er sjaldnast að geta alhæft um niðurstöður (Yin, 2003). Lesandinn yfirfærir dæmið á 

hliðstæður sem hann þekkir og raundæmisrannsóknir geta aukið skilning á aðstæðum 

náungans en eðli manna er að leita eftir samsvörun (e. naturalistic generalization) 

(Stake, 1978). Til þess að auka vísindalega nákvæmni er mikilvægt að rannsóknarsniðið 

(e. research design) sé vel ígrundað (Tellis, 1997; Zainal, 2007) en raundæmisrannsókn 
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er góð nálgun til þess að svara hvernig eða hvers vegna eitthvað gerðist eða er við það 

að gerast (Yin, 2009). Þetta er algeng nálgun í rannsóknum á stefnu í reynd enda 

mikilvægt að vera nálægt iðkandanum til þess að öðlast skilning á viðfangsefninu. 

Aðferðafræði mannfræðirannsókna (e. ethnographic research methods) er einnig algeng 

nálgun á stefnu í reynd en slíkar rannsóknir eru oft á tíðum tímafrekar (Golsorkhi o.fl., 

2010). Hér er raundæmisrannsókn valin til þess að svara spurningum um 

lykilárangursþætti og það hvernig stefna í reynd varð til hjá Landhelgisgæslunni og falla 

rannsóknarspurningarnar vel að aðferðafræði raundæmisrannsókna (Yin, 2009).  

3.1.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsnið (e. research design) er sá rammi sem settur er utan um rannsóknina og 

hjálpar til við að afmarka það sem til skoðunar er (Yin, 2003).  Rannsóknarsnið getur 

byggt á sérstakri raundæmisrannsókn (e. single case) sem byggir á einu tilteknu dæmi 

eða rannsóknin getur verið fjölhliða (e. multiple cases) (Eisenhardt, 1989; Yin, 1981) en 

fjölhliða rannsóknir geti aukið á ytra réttmæti (e. external validity) (Eisenhardt, 1989; 

Gibbert o.fl., 2008). Þegar lítið er vitað um atferli (e. behaviour) eða fyrirbæri (e. 

phenomena) sem eru til rannsóknar þykir sérstök raundæmisrannsókn vera vel við hæfi 

(Eisenhardt, 1989; Meyer, 2001) sama gildir þegar erfitt er að aðgreina þá einingu sem 

er til rannsóknar frá því samhengi sem hún er í (Yin, 2003).  

Raundæmisrannsóknir geta einnig verið leitandi (e. exploratory), lýsandi (e. 

descriptive) og skýrandi (e. explanatory) (Yin, 2003). Leitandi rannsóknir miða að því að 

finna áður óþekkt sjónarhorn sem kalla á frekari rannsóknir í framtíðinni. Lýsandi 

rannsókn byggir á því að rannsakandinn lýsir gögnunum eins og þau koma fyrir og það 

vandasama í þessari nálgun er að setja fram lýsandi kenningu í upphafi (e. descriptive 

theory) sem afmarkar rannsóknina. Skýrandi nálgun felur í sér að gögnin eru greind með 

það að markmiði að setja fram kenningu sem síðan er prófuð (Zainal, 2007).  

Þar sem stefna í reynd í opinberum stofnunum á Íslandi hefur lítið verið skoðuð hefur 

orðið fyrir valinu sérstök leitandi raundæmisrannsókn (e. exploratory single case study) 

sem ætlað er að auka á skilning á stefnumiðuðu starfi hjá Landhelgisgæslu Íslands. 
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3.1.2 Val á raundæmi 

Við val á raundæmi er rétt að hafa í huga að dæmið sé líklegt til að endurtaka sig sem og 

að rannsóknin leiði af sér nýja fleti á þeim fræðilega grunni sem hún byggir á 

(Eisenhardt, 1989; Meyer, 2001). Jafnframt getur val á dæmi snúið að aðgengi 

rannsakanda að gögnum og fólki til að varpa frekara ljósi á viðfangsefnið (Green, Camilli 

og  Elmore, 2006). Í tilfelli þessarar rannsóknar hafði áhrif að Landhelgisgæsla Íslands er  

miðlungsstór stofnun á íslenskan mælikvarða sem hefur farið í gegnum virka 

stefnumótun bæði af hálfu stjórnvalda og innan stofnunarinnar sjálfrar og er dæmið því 

líklegt til að leiða fram nýja fleti er varða stefnu í reynd. Það sem vóg jafnvel enn þyngra 

var að rannsakandi er starfsmaður stofnunarinnar og hefur því góðan skilning á 

starfseminni. Aðgengi að að gögnum, stjórnendum og starfsmönnum var einnig mjög 

gott.  

Það er mikilvægt fyrir rannsakendur í félagsvísindum að gera grein fyrir hlutverki sínu 

sem rannsakendur til þess að auka á trúverðugleika rannsóknarinnar. Rannsakandi getur 

bæði verið innanbúðar (e. insider), það er hluti af þeirri skipulagheild eða einingu sem er 

til rannsóknar eða hann getur verið utanaðkomandi (e. outsider) (Unluer, 2012). Í ljósi 

þess að rannsakandi er í þessu tilviki einnig lykilstjórnandi í stofnuninni sem verið er að 

rannsaka verður hann skilgreindur sem innanbúðar í þessu samhengi. Það að vera 

innanbúðar hefur í för með sér bæði kosti og galla fyrir rannsakandann (Sikes og Potts, 

2008) og kunna þá einnig að vakna upp spurningar um hvernig megi styrkja óhæði 

rannsóknarinnar. Í rannsóknum þar sem rannsakandinn er innanbúðar er mikilvægara 

en ella að hann geri sér grein fyrir þeim skoðunum og hugmyndum sem hann hefur um 

rannsóknarefnið (Unluer, 2012) en þekkt er að rannsakendur koma til leiks með 

fyrirfram mótaðar hugmyndir af ýmsum ástæðum sem geta haft áhrif á mat þeirra á 

gögnum í rannsóknarferlinu. Aðgangur að gögnum verður oft greiðari þegar 

rannsakandinn er innanbúðar en þá er mikilvægt að hafa í huga hvort eitthvað af þeim 

gögnum eru viðkvæm og ættu ekki að vera hluti af rannsókninni (Sikes og Potts, 2008). 

Þá þarf rannsakandinn að fara sérstaklega varlega ef hann mun vinna áfram með þeim 

einstaklingum sem eru þátttakendur í rannsókninni og gæta þess að hlutlægni hans sem 

rannsakanda verði ekki dregin í efa (Sikes og Potts, 2008; Unluer, 2012). 
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Hægt er að draga úr áhrifum fyrirfram ákveðinna gilda og skoðana rannsakanda með 

því að hafa fleiri en einn rannsakanda (Eisenhardt, 1989; Voss, Frohlich og  Tsikriktsis, 

2002).  

3.1.3 Framkvæmd og gagnaöflun 

Rannsóknin byggir bæði á fyrirliggjandi gögnum í stofnuninni, opinberum skýrslum, 

fréttum og öðrum opinberum upplýsingum sem eru til um stofnunina og starfsemi 

hennar og viðtölum við lykilstarfsmenn og stjórnendur en eftirfarandi sex tegundir 

gagna  eru algengar í raundæmisrannsóknum:  

 Skjöl (e. documents)  

 Gögn úr skjalasafni (e. archival records)  

 Viðtöl (e. interviews)  

 Beint áhorf (e. direct observation) 

 Þátttökuáhorf (e. participant observation) 

 Verkfæri (e. physical artifacts) (Green o.fl., 2006) 

Fyrirliggjandi gögn geta þannig verið af ólíkum toga og þurfa ekki að vera formleg 

heldur geta verið óformleg eins og tölvupóstar eða vinnuskjöl sem varpa ljósi á 

viðfangsefnið sem til rannsóknar er (Green o.fl., 2006; Simons, 2009). Það er mikilvægt 

til að auka innra réttmæti (e. internal validity) að nota margar tegundir heimilda og 

jafnframt að gæta þess að heimildirnar komi úr ólíkum áttum (Yin, 2009). Þannig eru 

ólíkar heimildir eins og ólík púsl í púsluspili sem hjálpa rannsakandanum að skilja betur 

viðfangsefnið (Baxter og Jack, 2008). Við gagnasöfnun og úrvinnslu er mikilvægt að beita 

agaðri nálgun en Yin (2003) leggur áherslu á að gögn séu skráð með skipulögðum hætti í 

sérstakan gagnagrunn fyrir rannsóknina og að rannsakandi hafi góða yfirsýn yfir gögnin. 

Gagnaöflun fyrir þessa rannsókn hófst sumarið 2014 þegar rannsakandi vann að annarri 

rannsókn ásamt leiðbeinanda. Fræðileg umræða byggir að hluta til á gögnum sem 

safnað var þá en jafnframt var frekari gagna safnað í september 2015 og lauk 

gagnasöfnun í apríl 2016. Rannsakandi starfaði sem framkvæmdastjóri rekstrar- og 

fjármálasviðs hjá stofnuninni þegar rannsóknin og gagnaöflun vegna hennar fór fram og 

hafði hann aðgang að skjalasafni og öðrum gögnum er vörðuðu stefnumótun og 
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framkvæmd stefnu. Gögnum var safnað í sérstakar gagnamöppur með skipulögðum 

hætti til frekari úrvinnslu. 

3.1.3.1 Viðtöl  

Viðtöl geta verið frá því að vera lokuð (e. structured interviews) og mjög formföst þar 

sem röðun og orðun spurninga er ákveðin fyrirfram og yfir í að vera mjög opin (e. 

unstructured interview) þar sem það eina sem er ákveðið er viðfangsefni viðtalsins. 

Millivegurinn þarna á milli eru hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured interviews) sem 

byggja á viðtalsramma sem er hafður til hliðsjónar þegar rætt er við viðmælendur en 

bæði orðalag spurninga og röð þeirra getur verið ólík milli einstakra viðtala. Hér var valið 

að byggja á hálfstöðluðum viðtölum þar sem slík viðtöl gefa rannsakanda færi á að 

kanna vegi sem viðtalið leiðir að, þó slík nálgun hafi ekki verið hugsuð fyrirfram (viðauki 

1) (Merriam, 2009).  

Val á viðmælendum byggði á hugmyndum um markvisst úrtak (e. purposeful 

sampling) þar sem horft var til þess að viðmælendur hefðu innsýn inn í það 

stefnumiðaða starf sem hefur farið fram hjá stofnuninni undanfarin ár (Merriam, 2009). 

Talað var við átta einstaklinga sem hafa ólík hlutverk í stofnuninni, bæði stjórnendur og 

starfsmenn sem ekki fara með stjórnunarábyrgð. Fengið var leyfi frá viðmælendum til að 

afrita viðtölin og skýrt fyrir þeim að hljóðupptöku yrði eytt að lokinni afritun. Viðtölin 

fóru fram í febrúar og mars árið 2016, voru tekin upp á iPhone síma rannsakanda og 

tóku á bilinu 37 mínútur og upp í 67 mínútur. Tekin voru viðtöl við Georg Kr. Lárusson 

forstjóra Landhelgisgæslunnar, Ásgrím L. Ásgrímsson framkvæmdastjóra aðgerðasviðs 

og staðgengil forstjóra, Auðunn F. Kristinsson verkefnisstjóra á aðgerðasviði, Höskuld 

Ólafsson tæknistjóra, Jón Björgvin Guðnason framkvæmdastjóra lofthelgi- og 

öryggismálasviðs, Marvin Ingólfsson sprengjusérfræðing, Steinvöru Gísladóttur, ritara 

forstjóra og Svanhildi Sverrisdóttur mannauðsstjóra. 

3.1.4 Úrvinnsla gagna 

Nálgunin í þessari rannsókn byggir á grunnhugmyndum um eigindlegar rannsóknir (e. 

basic qualitative study) þar sem hin fræðilega umgjörð rannsóknarinnar (e. theoretical 

framework) er höfð að leiðarljósi og byggir greiningin því á upplifun og skilningi 

rannsakandans á gögnum og því sem viðmælendur hans segja (Merriam, 2009). 
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Við úrvinnslu gagna í raundæmisrannsóknum er hægt að fara nokkrar ólíkar leiðir 

eins og að leita að mynstri (e. pattern matching), að tengja gögn við tilgátur (e. linking 

data to propositions), tímatengd gögn (e. time series analysis) og fleiri aðferðir (Baxter 

og Jack, 2008). Í þessari rannsókn var fyrst og fremst leitað eftir mynstri í gögnunum en 

sú aðferð hjálpar rannsakendum að horfa framhjá eigin fordómum (e. bias) og láta ekki 

fyrstu áhrif ráða för (Eisenhardt, 1989) og í því sambandi er mikilvægt að mismunandi 

heimildir styðji við frásögnina með óháðum hætti (Green o.fl., 2006). 

3.2 Áreiðanleiki, réttmæti og siðferðileg álitaefni 

Í raundæmisrannsókn eins og þeirri sem hér er fjallað um er nálægð rannsakandans við 

viðfangsefnið mikil og greining hans og túlkun á gögnunum leiðir að lokum til 

niðurstöðu. Nálægðin kallar á að réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar séu tryggð 

eins vel og hægt er (Merriam, 2009) sem og að siðferðilegum álitaefnum sé velt upp. 

3.2.1 Áreiðanleiki 

Áreiðanleiki (e. reliability) snýr að því hversu auðvelt er að endurtaka rannsókn og ná 

sambærilegum niðurstöðum síðar og segja má að slíkt sé vandkvæðum háð í 

félagsvísindum þar sem mannleg hegðun er sjaldnast stöðug yfir tíma (Merriam, 2009).  

Bent hefur verið á að skortur á áreiðanleika (Noor, 2008; Zainal, 2007) sé ekki það sem 

mestu máli skiptir heldur hvort niðurstaðan sem fæst sé í samræmi við þau gögn sem 

var safnað fremur en að velta því upp hvort hægt sé að fá sömu niðurstöðu aftur 

(Merriam, 2009). Til þess að auðvelda rannsakanda úrvinnslu og mat á gögnunum og til 

að ýta undir sýnileika var notast við fimm stiga kvarða þar sem rannsakandi mat 

breytingar á einstaka breytum milli ára með aðstoð kvarðans. Skalarnir voru þá með 

staðhæfingum sem fóru frá því að vera jákvæðar og yfir í að vera neikvæðar og hverju 

stigi á skalanum var gefið skor sem notað var í myndrænni framsetningu á gögnunum. 

Ekki er um að ræða tölfræðilega úrvinnslu eins og ef um megindlegar 

rannsóknaraðferðir væri að ræða og því ekki hægt að fullyrða um áhrif þessarar 

nálgunar við úrvinnslu á áreiðanleika. 

Ytra réttmæti (e. external validity) fjallar um það hversu mikið alhæfingagildi 

rannsóknin hefur, það er hvort hægt sé að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar á aðrar 

aðstæður. Alhæfingagildi eigindlegra rannsókna er takmarkað og byggir almennt ekki á 
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tölfræðilegum grunni (Yin, 2009). Hefur verið bent á að yfirfærslan falli á þá 

rannsakendur sem vilja túlka niðurstöður og yfirfæra á nýjan vettvang en ábyrgð 

rannsakanda í hverju tilfelli sé að lýsa aðstæðum það vel að hægt sé að draga ályktanir 

síðar (Merriam, 2009). 

3.2.2 Réttmæti 

Réttmæti (e. validity) í eigindlegum rannsóknum fjallar um það hversu vel niðurstöður 

rannsóknar endurspegla þau gögn sem skoðuð voru og verður að sumra mati aldrei 

algilt. Það er ekki algildur sannleikur heldur byggja niðurstöðurnar á túlkun og skilningi 

rannsakandans á því sem fyrir augu og eyru ber (Maxwell, 1996) auk þess sem þær eru 

háðar því tilviki sem er til skoðunar hverju sinni. Til þess að auka á innra réttmæti (e. 

internal validity), það er hversu nálægt sannleikanum rannsóknarniðurstöður eru, er 

hægt að notast við marga rannsakendur þar sem túlkun fleiri aðila á sömu gögnum 

eykur á innra réttmæti (Merriam, 2009) en því verður ekki komið við í þessari rannsókn.  

 Einnig má auka á réttmæti með því að bera niðurstöður og túlkun undir 

þátttakendur (e. member-check) sem kemur í veg fyrir að hugmyndir rannsakandans taki 

yfir þau skilaboð sem þátttakendur töldu sig vera að gefa (Maxwell, 1996). Í þessari 

rannsókn var valið að bera niðurstöður og túlkun á ummælum undir þátttakendur til 

þess að auka á innra réttmæti. Jafnframt var ákveðið að fara þá leið að leiðbeinandinn, 

Dr. Runólfur Smári Steinþórsson myndi taka þátt í viðtölunum til þess að gæta þess að 

rannsakandi haldi ákveðinni fjarlægð við rannsóknarefnið og skilji á milli þess að vera 

iðkandi í skipulagsheildinni og rannsakandi á stefnu í reynd. Þá flækir málið að 

rannsakandi er stjórnandi sem hefur ákveðið umboðsvald í skipulagsheildinni sem getur 

haft neikvæðar afleiðingar í gagnasöfnun (Sikes og Potts, 2008). Enginn viðmælendanna 

sem valin var til að taka þátt í rannsókninni heyrir þó beint undir rannsakanda sem ætti 

að draga úr þessum áhrifum. 

3.2.3 Siðferðileg álitamál  

Sú staðreynd að rannsakandi er lykilstjórnandi í stofnuninni sem er til rannsóknar og er í 

raun iðkandi í skilningi stefnu í reynd hjá Landhelgisgæslunni gerir siðferðileg álitaefni 

áleitin. Þrátt fyrir það að rannsakandi sé iðkandi stefnu í skipulagsheildinni er 

rannsakandi fyrst og fremst rannsakandi í samhengi rannsóknarinnar og nálgast 
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viðfangsefnið með hlutlægum hætti (e. detached and neutral) þar sem viðtöl eru hluti af 

gagnaöflun (Eriksson og Kovalainen, 2008). Aðkoma leiðbeinanda að viðtölum var liður í 

að skilja rannsóknina frá daglegum störfum rannsakandans í stofnuninni og auka á 

hlutlæga nálgun í viðtölunum. 

Á frumstigi var því velt upp hvort rannsóknin ætti að vera lokuð til ákveðins tíma til 

þess að vernda þátttakendur og um leið auka á vilja til þátttöku í rannsókninni. Þetta 

atriði var rætt við Georg Kr. Lárusson forstjóra Landhelgisgæslunnar og taldi hann ekki 

ástæðu til þess að hafa rannsóknina lokaða. Var skýrt út fyrir honum hver tilgangur 

rannsóknarinnar væri og fengið leyfi til þess að taka viðtöl við starfsmenn 

stofnunarinnar og afla annarra nauðsynlegra gagna en mikilvægt er að áður en rannsókn 

hefst sé fengið upplýst samþykki fyrir henni (Eriksson og Kovalainen, 2008). 

3.2.3.1 Nafnleynd þátttakenda 

Upplýst samþykki þeirra sem taka þátt í rannsókn er líka mikilvægt (Merriam, 2009) og 

þá er rétt að gera ráð fyrir því að þátttakendur njóti nafnleyndar fyrir viðtölin því 

þátttakendur eru í betri stöðu til að meta það eftir viðtölin hvort þeir kjósi slíka 

nafnleynd (Seidman, 2013). Viðmælendur fengu í kjölfar úrvinnslu sendar í tölvupósti, 

hver um sig, upplýsingar um beinar og óbeinar tilvitnanir sem rannsakandi óskaði eftir 

að fá að nota auk þess sem óskað var staðfestingar á að sú túlkun og þær tilvitnanir sem 

hafðar voru eftir þeim væru réttar. Þetta var gert til þess að gæta þess að túlkun 

rannsakanda litaðist ekki af hans fyrirframmótuðu hugmyndum um viðfangsefnið heldur 

væri upplifun og afstaða viðmælendanna (Merriam, 2009; Mishler, 1991). Þegar 

úrvinnslu var lokið voru þátttakendur spurðir hvort nafngreina mætti þá í rannsókninni. 

Allir gengust við því og í framhaldi fengu allir viðmælendur tækifæri til að lesa yfir 

skýrsluna í heild sinni og koma með ábendingar eða athugasemdir til þess að auka á 

réttmæti rannsóknarinnar (Maxwell, 1996).  

Þegar gögnin höfðu verið skoðuð birtust rannsakanda þrjár meginvíddir í 

stefnumiðuðu starfi stofnunarinnar og var greiningarkaflanum skipt upp í þessa þrjá 

meginkafla: Pólitísk stefnumörkun, formleg stefnumótun og áhrif úr umhverfi á stefnu. 

Hverjum kafla var síðan skipt upp í samræmi við þau efnisatriði sem rannsakandi sá í 

gögnunum. Til þess að veita lesandanum innsýn í forsögu er jafnframt tæpt á sögu 

stofnunarinnar í upphafi greiningarkaflans. 
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4 Stefnumiðað starf hjá Landhelgisgæslu Íslands 

Landhelgisgæsla Íslands er rótgróin stofnun í íslensku samfélagi sem hefur margþætt 

hlutverk sem snúa að leit og björgun, löggæslu og eftirliti bæði á láði og legi (Lög um 

Landhelgisgæslu Íslands nr. 52/2006). Stofnunin er í dag hluti af stofnunum 

innanríkisráðuneytisins en sinnir jafnframt varnartengdum verkefnum sem eru á forræði 

utanríkisráðuneytisins. Ákveðið var að afmarka skoðun rannsakanda við stefnumörkun 

stjórnvalda og stefnumiðað starf síðastliðin 11 ár þar sem ekki er tími eða efni til þess að 

skoða 90 ára sögu stofnunarinnar. Hér á eftir fer söguleg skoðun til að setja rannsóknina 

í samhengi og er þar tæpt á helstu atburðum, á eftir koma þrír kaflar sem eru pólitísk 

stefnumörkun, formleg stefnumótun stofnunar og breytingar í umhverfi sem hafa áhrif á 

stefnu. 

4.1 Ágrip úr sögu Landhelgisgæslunnar 

Fiskimið Íslendinga hafa löngum verið eftirsótt og eru heimildir um að erlend fiskiskip 

hafi sótt á íslensk mið snemma á fimmtándu öld. Samskipti milli heimamanna og 

erlendra sjómanna voru tíðindalítil í upphafi en í lok 19. aldar urðu vatnaskil í þessum 

samskiptum þegar breskir togarasjómenn sýndu yfirgang á Íslandsmiðum. Bretarnir 

veiddu með botnvörpum og drógu þær yfir veiðarfæri fátækra íslenskra sjómanna 

(Landhelgisgæsla Íslands, e.d.a).  

Á fyrstu árum 20. aldar óx krafan um að landhelginnar væri gætt og Danir útveguðu 

varðskip sem áttu að gæta að fiskimiðunum. Alþingi Íslendinga samþykkti árið 1913 

stofnun Landhelgissjóðs þar sem sektarfé vegna ólöglegra veiða skyldi greitt í sjóðinn 

sem síðar skyldi nýta til eflingar landhelgisvörslu. Landhelgissjóður er enn starfræktur og 

hefur byggt undir starfsemi Landhelgisgæslunnar í yfir 100 ár (Landhelgisgæsla Íslands, 

e.d.a). 

Fyrsta varðskip Íslendinga kom til landsins þann 23. júní árið 1926. Þetta var 

varðskipið Óðinn og tók Landhelgisgæslan við sama tækifæri við rekstri varðskipsins 

Þórs sem Björgunarfélag Vestmannaeyja hafði fengið til landsins árið 1920. Þessi 

tímamót marka því upphaf 90 ára sögu Landhelgisgæslunnar. Fyrst um sinn var rekstur 

varðskipanna hluti af Skipaútgerð ríkisins og það var ekki fyrr en 1952 að stofnunin varð 

sjálfstæð rekstrareining með forstjóra sem skipaður var af dómsmálaráðherra 
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(Landhelgisgæsla Íslands, e.d.a) allt til ársins 2011 þegar innanríkisráðuneytið var 

stofnað og tók við málaflokknum (Innanríkisráðuneytið, e.d.). 

Íslendingar færðu út landhelgina í 4 sjómílur árið 1952, 12 sjómílur árið 1958, 50 

sjómílur árið 1973 og 200 sjómílur árið 1975 (Landhelgisgæsla Íslands, e.d.a). Til þess að 

auka eftirlit með landhelginni leigði Landhelgisgæslan stöku sinnum flugvélar eftir fyrri 

heimstyrjöldina en eignaðist sína fyrstu flugvél árið 1955 sem var upphafið að flugrekstri 

Landhelgisgæslu Íslands (Flugsafn Íslands, e.d.). Útfærsla landhelginnar í 12 mílur 

markar upphafið að fyrsta Þorskastríðinu en samtals hafa þau verið þrjú talsins. Átökin 

voru við fiskiskip frá ýmsum löndum en flest voru þau frá Bretlandseyjum sem stunduðu 

að fela merkingar skipa sinna svo ekki væri hægt að kæra þau og sinntu ekki tilmælum 

frá áhöfnum varðskipanna. Þar voru varðskip Landhelgisgæslunnar í lykilhlutverki við að 

verja landhelgina og voru átökin nokkuð harkaleg á stundum þó ekki hafi orðið 

mannskaði af. Leynivopn Landhelgisgæslunnar í þessum stríðum voru togvíraklippur 

sem eyðilögðu veiðarfæri Bretanna. Þorskastríðunum lauk árið 1976 með samningum 

milli Íslendinga og Breta (Guðni Th. Jóhannesson, 2006). 

Árið 1982 voru Sjómælingar Íslands og Landhelgisgæsla Íslands sameinaðar undir 

eina stjórn. Fyrsta sjókortið sem gefið var út við Ísland kom út árið 1788 sem segja má 

að séu fyrstu mælingar hér við land sem vitað er um. Í tengslum við landhelgisbrot 

erlendra togveiðiskipa við Ísland í upphafi 20. aldar var ljóst að efla þyrfti mælingar þar 

sem lögbrjótarnir sluppu oft á tíðum vegna ónákvæmni í sjókortunum. 

Siglingaöryggissvið eins og starfsemi sjókortagerðar og sjómælinga innan 

Landhelgisgæslunnar er kölluð í dag sinnir mælingum með sjómælingabátnum Baldri á 

hafinu í kringum Ísland og sjókortagerð (Landhelgisgæsla Íslands, 2006). Jafnframt eru 

varðskipin nýtt til sjómælinga en varðskipið Þór er útbúið öflugum fjölgeislamæli sem 

nýttur er í þessum tilgangi. 

Aðkoma Landhelgisgæslunnar að Vaktstöð siglinga (VSS) hófst árið 2005 þegar 

Landhelgisgæslan flutti í Skógarhlíð 14 (Landhelgisgæsla Íslands, e.d.-c). Hlutverk VSS er 

að tryggja öruggar siglingar í íslenskri efnahagslögsögu samkvæmt lögum nr. 41/2003 

um Vaktstöð siglinga. Frá og með 1. maí 2006 voru allir starfsmenn VSS starfsmenn 

Landhelgisgæslu Íslands og síðan þá hefur Landhelgisgæslan farið með faglega stjórnun 

stöðvarinnar sem er hluti af stjórnstöð Landhelgisgæslunnar. Við þessa breytingu fékk 
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Landhelgisgæslan aðgang að skipafjarskiptakerfum og sjálfvirku alþjóðlegu 

auðkenningakerfi skipa sem hefur gefið Landhelgisgæslunni betri yfirsýn yfir starfssvæði 

sitt. Neyðarlínan ohf. fer með fjárhagslega stjórn VSS í gegnum samkomulag við 

Vegagerð ríkisins og Innanríkisráðuneytið (Landhelgisgæsla Íslands, e.d.-c). Neyðarlínan 

og Vegagerðin hafa sagt upp samningi við Landhelgisgæsluna um faglega stjórn 

málaflokksins en samningaviðræður standa yfir um áframhaldandi samstarf. 

Sjúkraflutningar og þyrlubjarganir á landi hafa orðið stærri hluti af starfsemi 

Landhelgisgæslunnar síðustu 10 – 15 árin og þá hóf Landhelgisgæslan landamæragæslu 

fyrir Evrópusambandið bæði með skipi og flugvél árið 2010 sem útvíkkaði starfssvæði 

Landhelgisgæslunnar. Árið 2011 var starfsemi Landhelgisgæslunnar útvíkkuð enn frekar 

þegar verkefni fyrrum Varnarmálastofnunar voru að hluta færð undir sameiginlega 

yfirstjórn Landhelgisgæslunnar (Ríkisendurskoðun, 2013). Saga Landhelgisgæslunnar er 

miklu meiri og stærri en hér hefur verið tæpt á. Þetta stutta ágrip gefur þó mynd af 

helstu atriðum varðandi þróun starfseminnar á þessum 90 árum. 

4.2 Pólitísk stefnumörkun 

Lög um Landhelgisgæslu Íslands eru grundvallar stefnumörkun af hálfu stjórnvalda um 

það hlutverk sem stofnunin á að sinna í íslensku samfélagi. Greinarmunur er á því sem 

er stefnumörkun af hendi stjórnmálanna annars vegar og þeirri stefnumótun sem 

stofnunin vinnur að hins vegar. Skilgreiningu á muninum á þessu tvennu má finna í 

handbók Forsætisráðuneytisins um stefnumótun og áætlanagerð: 

Opinber stefna stjórnvalda birtist með formlegum hætti m.a. í lögum, 
reglugerðum, þingsályktunum, stjórnarsáttmálum, málefnasviðsstefnum 
(sérstökum stefnuskjölum á ákveðnum málefnasviðum), aðgerðaáætlunum 
og samningum. Stefnumörkun/stefnumótun er ferli þar sem 
skipulagsheild/ir leitast við að setja fram stefnu/áætlun um hvernig 
breytingum frá núverandi ástandi skuli náð fram og hver sé æskileg eða 
viðunandi staða eftir tilsettan tíma. Stefnumörkun fer fram á vettvangi 
stjórnmálanna en stefnumótun er verkefni stjórnsýslunnar ... (Stjórnarráð 
Íslands, 2013). 

Jafnframt leggur stjórnarmeirihluti á hverjum tíma línurnar með þeim fjárlögum sem 

samþykkt eru á Alþingi, samningum á alþjóðavettvangi sem gerðir eru og hafa í för með 

sér skyldur fyrir stofnunina sem og þeim fjárfestingarákvörðunum sem teknar eru 

varðandi tækjakost stofnunarinnar.  
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4.2.1 Hlutverk Landhelgisgæslunnar  

Lög um Landhelgisgæslu Íslands nr. 52/2006 skilgreina hlutverk stofnunarinnar með 

eftirfarandi hætti: „Landhelgisgæsla Íslands sinnir öryggisgæslu og björgun á hafi úti, fer 

með löggæslu á hafinu og gegnir öðrum verkefnum samkvæmt ákvæðum laga þessara, 

ákvæðum reglugerða á grundvelli þeirra og öðrum lögbundnum fyrirmælum“. Í drögum 

að Landhelgisgæsluáætlun 2016 – 2020 kemur fram að leitar- og björgunarsvæðið nær 

yfir 1,9 milljón ferkílómetra og löggæsla og eftirlit markast af efnahagslögsögunni sem 

nær yfir 752.000 km2 eins og sjá má á mynd 6 þar sem rauða línan markar leitar- og 

björgunarsvæðið en dökkbláa litaða svæðið markar efnahagslögsöguna 

(Landhelgisgæsla Íslands, 2016). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6 – Starfssvæði Landhelgisgæslu Íslands (Landhelgisgæsla Íslands, 2016) 

Samkvæmt 4. grein laga nr. 52/2006 eru helstu verkefni Landhelgisgæslu Íslands 

eftirfarandi:  

 Öryggisgæsla á hafinu í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar Íslands, 
samninga við önnur ríki og ákvæði laga. 

 Löggæsla á hafinu, þar með talið fiskveiðieftirlit og aðstoð við löggæslu á landi 
í samvinnu við ríkislögreglustjóra og lögreglustjóra. 

 Leitar- og björgunarþjónusta við sjófarendur, skip og önnur farartæki á sjó. 

 Leitar- og björgunarþjónusta við loftför. 

 Leitar- og björgunarþjónusta á landi. 
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 Aðkallandi sjúkraflutningar í samvinnu við aðra björgunaraðila. 

 Aðstoð við almannavarnir. 

 Aðstoð, þegar eðlilegar samgöngur bregðast, svo sem vegna hafíss, snjóalaga, 
ofviðra eða náttúruhamfara. 

 Eftirlit á hafinu samkvæmt lögum um siglingavernd og öðrum sambærilegum 
lögum. 

 Að tilkynna um, fjarlægja eða gera skaðlaus reköld, tundurdufl, sprengjur eða 
aðra hluti sem sjófarendum getur stafað hætta af auk sprengjueyðingar á 
landi. 

 Sjómælingar, sjókortagerð, útgáfa tilkynninga til sjófarenda, sjávarfallataflna 
og leiðsögubóka auk annarra rita sem tengjast siglingum. 

 Móttaka tilkynninga frá skipum samkvæmt lögum um útlendinga og eftirlit 
með lögsögumörkum á hafinu. 

Til viðbótar getur Landhelgisgæslan samkvæmt fimmtu grein laganna tekið að sér 

samningsbundin þjónustuverkefni sem snúa að fiskveiðieftirliti, fjareftirliti með 

farartækjum á sjó, sjúkraflugi, mengunarvörnum og mengunareftirliti, sprengjueyðingu, 

eftirliti með skipum á hafinu og aðstoð við framkvæmd vitamála, rekstri vaktstöðvar 

siglinga, móttöku og miðlun tilkynninga frá skipum, tolleftirliti og rannsóknum á hafinu 

eftir því sem aðstæður leyfa. Þá er Landhelgisgæslu Íslands heimilt samkvæmt sömu 

grein, í samráði við ráðherra, að taka að sér ólögbundin verkefni með samningum þegar 

sérstaklega stendur á. Með breytingu sem gerð var á lögunum í lok árs 2015 þá er 

Landhelgisgæslunni jafnframt heimilt að fengnu samþykki ráðherra að taka þátt í 

samstarfsverkefnum erlendis (Lög um Landhelgisgæslu Íslands nr. 52/2006).  

Frá 1. janúar 2011 hefur Landhelgisgæslan annast framkvæmd öryggis- og 

varnartengdra verkefna hér á landi í samræmi við Varnarmálalög nr. 34/2008 og 

samning frá 30. júlí 2014 milli innanríkisráðuneytisins, utanríkisráðuneytisins og 

Landhelgisgæslu Íslands. Þessi starfsemi felur í sér rekstur varnar-, öryggis- og 

upplýsingakerfa NATO á Íslandi, rekstur öryggissvæða auk reksturs og hagnýtingu á 

varnarmannvirkjum. Landhelgisgæslan sér um gistiríkjastuðning og sinnir samskiptum 

við stofnanir NATO og þá aðila hér á landi sem tengjast öryggis- og varnartengdum 

verkefnum jafnframt því að sjá um framkvæmd tvíhliða varnarsamnings við Bandaríkin. 
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4.2.2 Fjármögnun og fjárfestingar 

Hlutverk Landhelgisgæslunnar er nokkuð skýrt að lögum en fjárlög hverju sinni setja því 

skorður með hvaða hætti stofnunin getur sinnt hlutverki sínu. Alþingi tekur ákvarðanir 

um fjárframlög og fjárfestingar fyrir starfsemina og setur með því rammann sem 

stofnunin hefur til að vinna innan. Fjárlög hafa verið sett til eins árs í senn en með nýjum 

lögum um opinber fjármál er gert ráð fyrir að saman fari stefnumótun til lengri tíma og 

fjármögnun þeirrar stefnu sem sett er fram (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2015). Er 

þá gert ráð fyrir því að unnin sé greiningarvinna sem styður undir þá stefnu sem sett er 

sem er í anda hönnunar- og áætlanaskóla stefnumótunarfræðanna. 

4.2.2.1 Framlög af fjárlögum og fjáraukalögum 2005 - 2014 

Landhelgisgæslan er svokölluð A-hluta stofnun og er rekstur hennar að mestu 

fjármagnaður með skatttekjum. Framlög til Landhelgisgæslunnar uxu töluvert á árunum 

2005 - 2007 en drógust síðan saman í kjölfar efnahagshrunsins. Helstu ástæður þess að 

framlög jukust var efling þyrlubjörgunarsveitar í kjölfar þess að bandaríski herinn hætti 

varanlegri viðveru á Íslandi (mynd 8) (Innanríkisráðuneytið og Landhelgisgæsla Íslands, 

2015b). 

Í rekstrargreiningaskýrslu sem unnin var í samvinnu innanríkisráðuneytis og 

Landhelgisgæslunnar á vordögum 2015 er graf sem sýnir þróun fjárframlaga frá 2005 – 

2014 (mynd 7). Í skýrslunni er vakin athygli á því að framlög til stofnunarinnar eru þau 

sömu árið 2007 og árið 2014 á föstu verðlagi. Hins vegar hafði stofnunin í millitíðinni 

tekið við verkefnum Varnarmálastofnunar auk þess sem nýtt og stærra varðskip var 

komið í rekstur og ný flugvél sem hvoru tveggja kallaði á aukin útgjöld 

(Innanríkisráðuneytið og Landhelgisgæsla Íslands, 2015b). Framkvæmdarvaldinu var 

ljóst að tilkoma flugvélarinnar TF-SIF og varðskipsins Þórs sem voru nýfjárfestingar 

kallaði á meiri fjárframlög eins og sjá má á eftirfarandi ummælum Björns Bjarnasonar 

(2005-2006) þáverandi dómsmálaráðherra á Alþingi í apríl 2006: 

Varðandi kostnaðinn þá er það svo að með nýrri flugvél, nýju varðskipi og 
fjölgun þyrlna munu öll umsvif Landhelgisgæslunnar stóraukast og 
kostnaður við rekstur hennar mun náttúrlega vaxa. Þetta er eitt af því sem 
ég held að samstaða sé um á þingi og í ríkisstjórninni að menn vilji taka þetta 
að sér og eigi að axla þessa ábyrgð. Það er unnið hörðum höndum að því að 
undirbúa þetta og þá mun starfsmönnum einnig fjölga, ekki síst flugmönnum 
og tækniliði sem sinnir flugvélum við þessar breytingar. 
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Það má því sjá að um samstöðu hafi verið að ræða í framlögum á árunum 2006 og 

2007 (mynd 7) en í kjölfar efnahagshrunsins á árinu 2008 dragast framlögin saman. Það 

má segja að stofnuninni hafi verið ætlað að sinna umtalsvert meiri verkefnum fyrir sama 

eða svipað fjármagn eins og sést þegar þróun fjárframlaga til stofnunarinnar er skoðuð 

(mynd 7). Árið 2011 tók Landhelgisgæslan við verkefnum frá fyrrum Varnarmálastofnun 

sem komu inn í reksturinn með framlag upp á um það bil 800 milljónir en mat 

stjórnenda er að framlög til sömu verkefna hafi verið tvöföld hjá fyrrum 

Varnamálastofnun. Þetta nýja verkefni skýrir hækkun framlaga milli áranna 2010 og 

2011 (mynd 7).  

 

 

 

Þegar framlög til Landhelgisgæslunnar eru skoðuð (mynd 7) má jafnframt sjá að 

sértekjukrafa til Landhelgisgæslunnar vex verulega frá árinu 2010. Dökkbláa línan á 

myndinni sýnir framlög ríkissjóðs til Landhelgisgæslunnar en ljósbláa súlan sýnir þær 

sértekjur sem eru settar inn í fjárlög og fjáraukalög. Stærri hluti sérteknanna kemur inn í 

fjáraukalögum og byggir að hluta til á rauntölum. Þessar auknu sértekjur komu til vegna 

þátttöku Landhelgisgæslunnar í erlendum verkefnum. 

Á sama tíma og samdráttur er í framlögum til starfseminnar varð gengisfall á íslensku 

krónunni en rekstrarútgjöld Landhelgisgæslunnar eru töluvert háð gengi auk þess sem 

innlend verðbólga varð há í kjölfar efnahagshrunsins. Beinar aðhaldskröfur sem gerðar 

voru til Landhelgisgæslunnar á árabilinu 2009 – 2014 voru metnar á tæpar 1.100 

Mynd 7 - Fjárframlög til Landhelgisgæslu Íslands (Innanríkisráðuneytið og Landhelgisgæsla Íslands, 
2015b). 
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milljónir króna í lok árs 2014 auk þess sem hluti af áætluðum framlögum vegna nýs 

varðskips og nýrrar flugvélar skiluðu sér ekki inn í fjárlög. Í rekstrargreiningarskýrslunni 

er talað um að aðhaldskröfur og frestaðar heimildir nemi allt að þriðjungi þeirra 

framlaga sem stofnunin fékk á árinu 2014 (mynd 7) (Innanríkisráðuneytið og 

Landhelgisgæsla Íslands, 2015b). 
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Mynd 8 - Greining á breytingu fjárlaga frá 2005 – 2014 (Innanríkisráðuneytið og Landhelgisgæsla 
Íslands, 2015b). 

Í tengslum við fjárlagagerð fyrir árið 2009 sagði Árni M. Mathiesen (2008-2009) 

þáverandi fjármálaráðherra: „Gert er ráð fyrir auknum útgjöldum vegna áframhaldandi 

eflingar Landhelgisgæslunnar með nýrri flugvél og þyrlum og auknum umsvifum.” Í 

meðförum fjárlaganefndar var síðan ákveðið að skera niður framlög til 

Landhelgisgæslunnar og nam aðhaldskrafan 284 milljónum auk þess sem áætluð 

framlög upp á 204 milljónir vegna nýrra tækja skiluðu sér ekki. Þegar leitað er á vef 

Alþingis virðast ekki hafa farið fram frekari umræður á Alþingi um aðhaldskröfur á 

Landhelgisgæsluna sem komu fram á fjárlögum á árunum 2010 – 2012. Þó kemur fram í 

umfjöllun Sigríðar Ingibjargar Ingadóttur um fjárlög fyrir árið 2012 að gert sé ráð fyrir því 

að rekstrarafgangur Landhelgisgæslunnar sem myndast hafði vegna sérverkefna erlendis 

árin á undan yrði nýttur til að standa straum af meiriháttar viðhaldi á TF-LÍF, þyrlu 

Landhelgisgæslunnar. Jafnframt kom inn tímabundið framlag til leigu á þyrlu árið 2012 
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þar sem annars hefði aðeins orðið ein þyrla starfhæf í allt að 22 vikur (Sigríður Ingibjörg 

Ingadóttir, 2011-2012). 

Miklar sveiflur eru  í rekstrarniðurstöðum Landhelgisgæslunnar milli ára (mynd 9) og 

jafnframt hafa orðið sveiflur í því hvernig fjármagnið dreifist innan stofnunarinnar. Árið 

2005 var kostnaður flugdeildar um 1 milljarður á meðan kostnaður skipadeildar var um 

1,3 milljarðar. Árið 2014 var kostnaður flugdeildar nær því að vera 2 milljarðar en 

rekstur skipadeildar um 800 milljónir (tölur á verðlagi 2014). Þessi umskipting virðist 

vera í takt við áherslur löggjafans eins og sjá má þegar breytingar á fjárframlögum eru 

skoðaðar (mynd 8) (Innanríkisráðuneytið og Landhelgisgæsla Íslands, 2015b).  

 

Mynd 9 - Rekstrarniðurstaða 2005 -2014 (Innanríkisráðuneytið og Landhelgisgæsla Íslands, 2015b). 

Fram kemur það mat í rekstrargreiningarskýrslunni frá 2015 að framlög til 

Landhelgisgæslunnar dugi ekki til að stofnunin geti með fullnægjandi hætti sinnt 

lögbundnu hlutverki sínu. Sambærilegan tón má greina í drögum að 

Landhelgisgæsluáætlun 2016 - 2020 og er þá vísað til þess að einungis er hægt að 

tryggja áhafnir á þyrlur til að sinna björgun fyrir utan 20 sjómílur í fjóra mánuði af 

hverjum tólf. Það er einungis 33% af árinu sem næst að hafa tvær áhafnir settar upp í 

vaktaskrá en 67% á árinu veltur það á velvilja og sveigjanleika starfsmanna hvort hægt 

sé að sinna björgun fyrir utan 20 sjómílna landhelgi. Þá kemur fram að löggæsla í 

íslenskri lögsögu sé takmörkuð þegar flugvélin, TF-SIF, er ekki heima. Flugvélin gætir að 
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ytri mörkum lögsögunnar og ekki eru aðrar leiðir til þess að sinna því eftirliti. Jafnframt 

er vísað til þess að einungis er hægt að manna eitt varðskip og tekur varðskipið allt að 

48 klukkustundir að komast á vettvang slysa eða þar sem framin hafa verið lögbrot.  

4.2.2.2 Fjárfestingar í skipum  

Árið 2000 voru úthaldsdagar á varðskipum Landhelgisgæslunnar 702 en þá voru þrjú 

skip í útgerð, VS-Týr, VS-Ægir og VS-Óðinn sem þó var á þeim tíma aðeins gerður út að 

sumarlagi sem fyrst og fremst kom til vegna fjárskorts en skipið var orðið 40 ára gamalt. 

Þá þegar var undirbúningur að smíði á nýju varðskipi „kominn á góðan rekspöl“ 

samkvæmt Sólveigu Pétursdóttur þáverandi dómsmálaráðherra (Sólveig Pétursdóttir, 

2000-2001). Skipaútgerð Landhelgisgæslunnar kom til umræðu utan dagskrár á Alþingi 

27. janúar 2003 en þar kom fram í máli þingmannsins Guðjóns A. Kristjánssonar að 

skipakostur Landhelgisgæslunnar væri kominn til ára sinna (Guðjón A. Kristjánsson, 

2002-2003).  Í umræðunni lét þáverandi dómsmálaráðherra, Sólveig Pétursdóttir (2002-

2003), eftirfarandi ummæli falla: 

Jafnframt bind ég vonir við að bráðlega verði unnt að taka ákvörðun um 
útboð á nýju varðskipi sem yrði að sjálfsögðu mikil lyftistöng fyrir alla 
starfsemi Landhelgisgæslunnar. Að mínum dómi eru allar forsendur til þess 
að taka ákvörðun þar að lútandi innan skamms. Málefni 
Landhelgisgæslunnar eru í skýrum farvegi. 

Í stefnuræðu forsætisráðherra haustið 2003 má greina að endurnýjun á tækjakosti 

Landhelgisgæslunnar sé komin á dagskrá ríkisstjórnar en orðrétt sagði Davíð Oddsson 

(2002-2003) þáverandi forsætisráðherra: „Nauðsynlegt er að laga starf 

Landhelgisgæslunnar að nýjum kröfum, ráðast í smíði nýs varðskips og gera áætlun um 

endurnýjun á flugflota hennar.“ 

Af framangreindu má sjá að umræða og undirbúningur fyrir nýsmíði á varðskipi var 

þegar kominn til tals á árinu 2000 og með beinum hætti komið í stefnu ríkisstjórnar árið 

2003. Landhelgisgæslan og dómsmálaráðuneytið unnu í sameiningu að þarfagreiningu 

fyrir skipið en varðskipið Þór var tekið í rekstur hjá Landhelgisgæslunni í október 2011.  

Í kjölfar efnahagshrunsins voru hins vegar uppi raddir um að hætta við kaupin á nýju 

varðskipi. Í umræðum á Alþingi undir lok árs 2009 fór Ásbjörn Óttarsson (2009-2010) yfir 

hugmyndir minnihluta fjárlaganefndar vegna fjárlaga ársins 2010: 
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Síðan er eitt sem við leggjum til til viðbótar, virðulegi forseti. Á næsta ári 
mun Landhelgisgæslan fá afhent nýtt varðskip. Það var eitt æðið sem menn 
tóku þegar velsældin var sem mest. Við leggjum til að þetta varðskip verði 
selt eða leigt.  

Svanhildur rifjar upp hvernig hennar upplifun af atburðarrásinni í kringum þessa 

fjárfestingu var: 

[...] Okkur tekst að fá inn ný tæki sem var auðvitað bara þrekvirki og þar 
lögðust allir á eitt. Þetta var mikil barátta að vinna gegn því að þetta yrði  
ekki bara skorið af. Það var margoft rætt á æðstu stöðum að hætta við allt 
saman, bæði flugvélina og skipið. Þetta er allt á þessum tíma, flugvélin 
kemur 2009 og skipið 2011 og svo verður það fyrir þvílíkum skakkaföllum. 
Allt þetta er alveg ótrúleg elja og þrautseigja. 

Skakkaföllin sem Svanhildur vísar í þarna er að þegar einn mánuður var í afhendingu 

varðskipsins reið yfir Chile, þar sem skipið var í smíðum, jarðskjálfti upp á 8,8 á Richter 

og í kjölfarið kom flóðbylgja. Urðu miklar skemmdir á skipasmíðastöðinni sem sá um 

smíði skipsins sem olli því að afhendingu seinkaði um rúmt ár. Það tók því næstum 

áratug að fá inn nýtt skip fyrir Óðinn sem var lagt árið 2006. Nú er svo komið að 

varðskipið Ægir sem er smíðað árið 1968 liggur meira og minna við bryggju en það er 

orðið 48 ára gamalt og gerði Landhelgisgæslan innanríkisráðuneytinu grein fyrir því að 

ekki væri rekstrarfé til að reka Ægi í greinagerð með fjárhagsáætlun vegna ársins 2016. 

Það er ljóst að það þarf að fara í frekari fjárfestingar til þess að viðhalda haffæri 

varðskipsins Ægis en merkja má að stjórnendur sjá aðra valkosti í þessu sambandi. 

Varðandi undirbúning fyrir endurnýjun á eldri skipum Landhelgisgæslunnar þá sér Georg 

hlutverk Landhelgisgæslunnar með eftirfarandi hætti: 

Við þurfum að planleggja og halda í gangi umræðu og díalog um hvernig 
næsta skip LHG á að vera þó að það séu í raun engin merki um að það verði  
byggt nýtt skip á næstunni en engu að síður  verður að vera eitthvað sem við 
skilum þá til þeirra sem taka við af okkur svo menn þurfi ekki að byrja á núlli. 

Þá koma fram í rekstrargreiningarskýrslunni hugmyndir um að í framtíðinni megi skipta 

út eldri varðskipunum fyrir minni rekstrareiningar sem hægt væri að gera út frá ólíkum 

landshlutum. Rekstrareiningarnar væru samkvæmt þeim hugmyndum ódýrari í rekstri 

með færri í áhöfn og væru þá sneggri á vettvang hverju sinni (Innanríkisráðuneytið og 

Landhelgisgæsla Íslands, 2015b).  
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4.2.2.3 Fjárfesting í flugförum 

Flugfloti Landhelgisgæslunnar er í dag þrjár Super Puma þyrlur, ein sem íslenska ríkið 

keypti árið 1995, TF-LÍF og tvær sem eru leigðar, TF-GNÁ sem var leigð árið 2007 og TF-

SÝN sem var leigð árið 2012. Þyrlurnar eru komnar til ára sinna. TF-LÍF var smíðuð árið 

1986 og er því 30 ára gömul, TF-SÝN er framleidd árið 1992 og TF-GNÁ er framleidd árið 

2002. TF-LÍF og TF-GNÁ eru svokallaðar AWSAR þyrlur sem þýðir að þær eru fullbúnar 

björgunarþyrlur sem nýtast við flestar aðstæður. TF-SÝN er hins vegar LIMSAR sem þýðir 

að hún er björgunarþyrla sem er háð ákveðnum takmörkunum. Til viðbótar er 

björgunar- og leitarflugvélin TF-SIF sem afhent var árið 2009. Það var þó ekki fyrr en árið 

2012 að Landhelgisgæslan var komin með þrjár stórar björgunarþyrlur í rekstur en áður 

hafði Landhelgisgæslan átt og rekið tvær þyrlur, TF-LÍF og TF-SIF sem var Dauphin þyrla 

og hafði minni getu en Super Puma þyrlan. Dauphin þyrlan TF-SIF nauðlenti í Skerjafirði 

árið 2007 þá 22 ára gömul og í kjölfarið var Super Puma þyrlan TF-GNÁ leigð til 

stofnunarinnar.  Höskuldur rifjar upp samskiptin við innanríkisráðuneytið í tengslum við 

tækjakost Landhelgisgæslunnar þegar kemur að flugförum: 

Í öllu þessu ferli, þá tökum við mjög oft saman einhverjar skýrslur og 
greinargerðir sem eru sendar niður í ráðuneytið. Það er til alveg fjöldinn allur 
af skýrslum um stöðu okkar í þyrlumálum. Hver getan er og hve 
takmarkanirnar eru miklar í raun veru. Hvernig ástandið er. Þannig að það er 
reglulega verið að senda skýrslur. Þegar við erum komnir með þessar 3 
Super Púmur, þá svona lagast aðeins ástandið. 

Það má lesa út úr orðum Höskuldar að mat Landhelgisgæslunnar hafi verið að 

björgunargeta þyrlusveitarinnar hafi ekki verið nægjanleg þegar stofnunin hafði tvær 

þyrlur til umráða, þar af eina minni. Flugstjórinn Benóný Ásgrímsson líkir Dauphin 

þyrlunni við „sportbíl“ í samanburði við Super Puma þyrlur í samtali við Morgunblaðið. 

Hann lýsti Dauphin þyrlunni sem þægilegri í notkun en að Super Puma þyrlan væri meira 

eins og fjórhjóladrifinn trukkur sem kæmist lengra og torsóttari leiðir (Friðrik Ársælsson, 

2007). 

Landhelgisgæslan hefur lagt mat á hversu hátt hlutfall af árinu hún getur sinnt leitar- 

og björgunarverkefnum út fyrir 20 sjómílna landhelgi miðað við fjölda af þyrlum og 

áhöfnum sem hún hefur yfir að ráða hverju sinni eins og sjá má í töflu 2. Jafnframt hefur 

verið lagt mat á það hver áætlaður kostnaður við hverja áhöfn er, þar með talið 
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kostnaður við flugtíma sem þarf að bæta við til þess að viðhalda hæfni áhafna. 

Kostnaður við hverja áhöfn er þannig metinn á 240 milljónir á ári.  

Tafla 2 - Viðbragðsgeta þyrlusveitar á ársgrundvelli 

Fjöldi þyrla/Fjöldi áhafna 8 áhafnir 7 áhafnir 6 áhafnir 5 áhafnir 

4 meðalstórar þyrlur 100% 95% 68% 34% 

3 meðalstórar þyrlur 92% 87% 62% 32% 

2 meðalstórar þyrlur 83% 79% 56% 28% 

 

Eins og fram kom í kafla 4.2.2.1 um framlög til Landhelgisgæslunnar þá var starfsemi 

þyrlubjörgunarsveitar efld verulega í kjölfar þess að varnarliðið hvarf á braut. Seint á 

árinu 2007 gerði Björn Bjarnason dóms- og kirkjumálaráðherra samning við norsk 

yfirvöld um samstarf milli Íslands og Noregs um kaup nýrra björgunarþyrla 

(Innanríkisráðuneytið, 2008). Íslendingar tóku þátt í útboði sem Norðmenn stóðu fyrir á 

árinu 2011 og var gert ráð fyrir að ein þyrla yrði keypt fyrir allt að fimm milljarða króna 

með möguleika á að kaupa allt að þrjár þyrlur til viðbótar (Vísir, 2011). Ákvörðun 

Ögmundar, sem var innanríkisráðherra á þessum tíma, um að taka þátt í útboðinu virðist 

byggja meðal annars á skýrslu frá ráðgjafanefnd um þyrlumál sem lagði til að Ísland 

héldi áfram samstarfi sínu við Norðmenn (Ráðgjafarnefnd um þyrlumál, 2011). Ekkert 

varð hins vegar af þessum áformum en ekki fundust opinberar heimildir um það hvernig 

því samstarfi var slitið. Höskuldur lýsti þessu ferli á eftirfarandi hátt: 

Þannig að við fórum nú í samstarf, ætli það hafi ekki verið 2007, það var 
skrifað undir samning með Norðmönnum um kaup á þyrlum. Norðmenn 
voru búnir að vera í mörg ár að undirbúa útboð fyrir kaup á nýjum þyrlum og 
við fáum að fara inn í það verkefni. Svo kemur þarna þessi margumtalaða 
kreppa og ljóst að við eigum enga peninga til að taka þátt í þessu þannig að 
það dróst nú eitthvað og ég man ekki hvort það var einhvern tímann í 
kringum kannski 2010 eða 2011 sem er bara ákveðið að fara út úr þessu. 

Haft var eftir Ólöfu Nordal innanríkisráðherra á mbl.is í apríl 2015 að hún hafi til 

skoðunar tillögur Landhelgisgæslunnar um endurnýjun þyrluflotans á næstu sex árum. Í 

samtalinu útilokar ráðherrann ekki að skynsamlegra geti verið að kaupa þyrlur frekar en 

að leigja (mbl.is, 2015). Í rekstrargreiningarskýrslu sem innanríkisráðuneytið og 
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Landhelgisgæslan unnu sameiginlega á rekstri Landhelgisgæslunnar kemur fram að 

hagkvæmara sé að kaupa þyrlur en leigja þær (Innanríkisráðuneytið og Landhelgisgæsla 

Íslands, 2015b). Starfshópur á vegum innanríkisráðuneytisins hefur unnið að 

þarfagreiningu fyrir þyrluflota Landhelgisgæslunnar og skilaði hann skýrslu til ráðherra í 

janúar árið 2016. Stjórnendur Landhelgisgæslunnar vonast til þess að ráðist verði í kaup 

á þyrlum en eru þó hóflega bjartsýnir í ljósi reynslu undangenginna ára en í 

fjármálaáætlun 2017 – 2021 er gert ráð fyrir 9 milljörðum til kaupa á þyrlum 

(Fjármálaráðuneytið, 2016). 

Kaup á nýrri flugvél fyrir Landhelgisgæsluna voru í brennidepli á árinu 2005 og kynnti 

Björn Bjarnason þáverandi dómsmálaráðherra hugmyndir sínar um kaup á flugvél og 

skipi um borð í varðskipinu Ægi. Þá þegar voru dómsmálaráðuneytið og 

fjármálaráðuneytið að vinna í mótun tillagna í kjölfar samþykktar ríkisstjórnarinnar og 

var Landhelgisgæslan búin að vinna þarfalýsingu fyrir bæði skip og flugvél 

(Innanríkisráðuneytið, 2005). Kaupin á leitar- og björgunarflugvél Landhelgisgæslunnar, 

TF-SIF, voru í hættu í kjölfar efnahagshrunsins en var þó haldið til streitu. Stjórnvöld 

reyndu að fresta kaupunum og að breyta kaupsamningnum í rekstrarleiguform en án 

árangurs. Steingrímur J. Sigfússon (2009-2010) fjármálaráðherra svaraði fyrir það á 

Alþingi að ekki hafi verið gert ráð fyrir greiðslu upp á 3 milljarða í fjárlögum ársins 2009: 

Framlög í Landhelgissjóð verða aukin um rúma 3 milljarða kr. vegna kaupa á 
nýrri flugvél fyrir Landhelgisgæsluna, sem afhent var sl. sumar. Gert hafði 
verið ráð fyrir því í fjárlögum ársins að kaupum á flugvélinni yrði frestað eða 
að hún yrði tekin á rekstrarleigu. Þau áform gengu ekki eftir og þar sem láðst 
hafði að gera ráð fyrir því að borga þyrfti vélina er ekki um annað að ræða 
en að efna lokagreiðsluna sem hreina viðbót í fjáraukalögum ársins 2009. 

Flugvélin skilaði sér því til landsins og hefur frá árinu 2009 verið í rekstri við Ísland um 

50% - 70% af árinu. Á móti hefur flugvélin verið notuð í leiguverkefni fyrir  

Landamærastofnun Evrópusambandsins, Frontex. Þetta hefur verið gert til þess að 

bregðast við fjárhagsvanda og hafa tekjurnar aukið möguleika Landhelgisgæslunnar á að 

nýta flugvélina við Ísland sem og að auka við færni og þekkingu starfsmanna. 

4.2.3 Verkefni Varnarmálastofnunar 

Eins og fram kemur í kafla 4.2.1 um hlutverk Landhelgisgæslunnar tók Landhelgisgæslan 

við framkvæmd varnartengdra verkefna frá 1. janúar 2011. Þessi útvíkkun á starfsemi 
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stofnunarinnar er pólitísk ákvörðun stjórnvalda á þeim tíma. Áður höfðu varnarmálin 

verið í sérstakri stofnun, Varnarmálastofnun sem tók til starfa 1. júní árið 2008. Eftir 

ríkisstjórnarskipti árið 2009 tók ný ríkisstjórn undir forystu Jóhönnu Sigurðardóttur 

ákvörðun um að leggja niður Varnarmálastofnun og var skipaður starfshópur til að koma 

með tillögur um hvernig verkefnunum væri best fyrir komið. Samkvæmt skýrslu 

Ríkisendurskoðunar var markmiðið með niðurlagningu Varnarmálastofnunar fyrst og 

fremst hagræðing í ríkisrekstri  (Ríkisendurskoðun, 2013). 

Áður en Varnamálastofnun var stofnuð hafði komið til tals samkvæmt samtölum við 

stjórnendur hjá Landhelgisgæslunni að Landhelgisgæsla Íslands myndi taka þessi 

verkefni að sér. Jón Björgvin telur að ágreiningur hafi verið um skipan þessara mála milli 

dómsmálaráðuneytis og utanríkisráðuneytis á sínum tíma og segir að vilji 

utanríkisráðuneytisins hafi verið að Landhelgisgæslan tæki við þessum verkefnum strax 

árið 2006 en að hugmyndir dómsmálaráðuneytisins á þeim tíma hafi verið að 

Neyðarlínan og Flugstoðir (nú ISAVIA) tækju yfir málaflokkinn. Georg lýsir einnig 

ágreiningi milli Landhelgisgæslunnar og þáverandi stjórnvalda um þessi málefni: „[...]Við 

vorum  sannfærð um að það væri eðlilegt að varnar- og öryggismál færðust undir 

Landhelgisgæslu strax eftir brottför Varnarliðsins. Það ætti ekki að setja upp þessa 

Varnarmálastofnun en stjórnvöld á þeim tíma voru á annarri skoðun“. 

Málaflokkurinn er í dag á forræði utanríkisráðuneytisins en er að mestu leyti sinnt af 

undirstofnunum innanríkisráðuneytisins og samkvæmt skýrslu Ríkisendurskoðunar stóð 

til að færa ábyrgðina á málaflokknum til innanríkisráðuneytisins í kjölfarið á að stofnanir 

þess tóku við framkvæmdinni (Ríkisendurskoðun, 2013). Þessi tvískipting hefur gert það 

að verkum að Landhelgisgæslan hefur í raun tvo herra þegar kemur að varnarmálum. 

Ríkisendurskoðun bendir á í skýrslu sinni frá árinu 2013 að ágreiningur sé á milli 

innanríkisráðuneytisins annars vegar og utanríkisráðuneytisins hins vegar um skipan 

varnarmála og er því beint til Forsætisráðuneytisins að beita sér fyrir lausn á þeim 

ágreiningi (Ríkisendurskoðun, 2013). Það má greina í samtölum við stjórnendur 

Landhelgisgæslunnar að áhrif þessa ágreinings gætir í samskiptum stofnunarinnar við 

ráðuneytin. Jón Björgvin lýsir upplifun sinni á eftirfarandi hátt: 

Það voru allir hlynntir því að þetta [verkefni Varnarmálastofnunar] færi til 
dómsmálaráðuneytisins en lausnin sem dómsmálaráðuneytið var með 
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hugnaðist ekki fólki og síðan þá hafa verið deilur og þær eru bara enn til 
staðar. Það ríkir ekki enn fullkomið traust þarna á milli, það er margbúið að 
reyna að byggja það og ég er í erfiðri stöðu þarna. Landhelgisgæslan stendur 
alveg fyllilega á bak við en ég er „skammaður“ af innanríkisráðuneytinu fyrir 
að vera að tala við þá [utanríkisráðuneytið] eða vera á þeirra bandi og þetta 
er svona eins og að vera milli tveggja foreldra sem hafa farið í sitthvora 
áttina. 

Fleiri upplifa að þessi skipan mála valdi erfiðleikum og eru notuð orð eins og 

„brekkur,” „þröskuldar,” „skerjasigling“ og „bitbein“ í þessu sambandi. Georg lýsir sinni 

upplifun með eftirfarandi hætti: „[...]Samráð er mjög gott við utanríkisráðuneytið en 

þetta krefst þess hins vegar að við gerum okkur grein fyrir því að við erum að þjóna 

tveimur herrum stundum með ólíkar áherslur og það getur verið vandasamt.“ Jón 

Björgvin vill meina að ekki sé um pólitískan ágreining að ræða, enda hafa ráðherrar 

komið og farið á þessum tíma. Um sé að ræða ágreining milli embættismanna sem 

myndaðist fyrir 10 árum sem ekki hefur enn fyllilega tekist að vinna bug á. 

4.2.4 Staðsetning starfsemi stofnunarinnar 

Landhelgisgæsla Íslands var lengi vel staðsett við Seljaveg í Reykjavík en árið 2006 flutti 

stofnunin í Björgunarmiðstöðina við Skógarhlíð 14 þar sem hafa verið sameinuð undir 

sama þaki eftirfarandi stofnanir: Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins, Slysavarnafélagið 

Landsbjörg, Neyðarlínan, Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, Samhæfingarstöð 

almannavarnardeildar ríkislögreglustjóra, Fjarskiptamiðstöð lögreglu, Landhelgisgæslan 

og Vaktstöð siglinga.  

Björgunarmiðstöðin var hluti af pólitískri stefnumörkun í málefnum almannavarna á 

Íslandi og stefnumál Björns Bjarnasonar í ráðherratíð hans sem dóms- og 

kirkjumálaráðherra. Í umsögn með frumvarpi til laga um Almannavarnir sem lagt var 

fram á Alþingi veturinn 2007 – 2008 kemur fram að dóms- og kirkjumálaráðuneytið hafi 

unnið að endurskoðun laga um almannavarnir frá 8. mars 2005 í kjölfar málþings með 

fulltrúum opinberra stofnana og annarra viðbragðsaðila um viðhorf til leitar, björgunar 

og almannavarna (Þingskjal 204, 2007). Á málþinginu sagði Björn Bjarnason (2005) um 

Björgunarmiðstöðina í Skógarhlíð:  

Ein mesta breytingin felst í hinni öflugu björgunarmiðstöð sem komið hefur 
verið á laggirnar við Skógarhlíð í Reykjavík með varastöð á Akureyri. Þar er í 
senn að finna stöð til samhæfingar á aðgerðum og stjórnstöð til að takast á 
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við einstök atvik. Ný lög þurfa að endurspegla mikilvægi þessarar stöðvar og 
festa kjarna hennar í sessi án þess að draga úr nauðsynlegum sveigjanleika í 
viðbrögðum. 

 Í umsögn Landhelgisgæslunnar til Alþingis í mars 2004 kemur fram að stefnt sé að 

flutningi Landhelgisgæslunnar í Skógarhlíð þar sem Landhelgisgæslan muni taka að hluta 

til við verkefnum Vaktstöðvar siglinga. Þar kemur jafnframt fram að Landhelgisgæslan sé 

aðili að samningi um starfrækslu björgunarmiðstöðvar ásamt öðrum viðbragðsaðilum og 

því lýst að talið sé til bóta að þeir aðilar séu staðsettir á sama stað (Hafsteinn 

Hafsteinsson, 2004). 

Auðunn lýsir áhrifunum af þessum flutningi sem jákvæðum þegar litið er til samstarfs 

viðbragðsaðila: 

Höfuðstöðvar Gæslunnar voru á Seljavegi áður og þar vorum við bara ein 
með stjórnstöðina okkar og Sjómælingar. Svo erum við flutt hingað 2006 eða 
eitthvað svoleiðis. Þá flytjum við hingað inn í þessa björgunarmiðstöð og þá 
eykst mikið samgangur við alla aðra björgunaraðila, lögreglu, slökkvilið, 
björgunarsveitir, Neyðarlínu. Það generalt er framfararspor. Samgangur og 
samstarf þessara björgunaraðila er miklu betra heldur en það var áður. 

Það virðist vera sem andstaða hafi verið töluverð innan Landhelgisgæslunnar við að 

flytja, þá sérstaklega að flytja stjórnstöð Gæslunnar. Upplifun Auðuns af þessum 

flutningum er að menn hafi streist á móti alveg þar til fyrirskipun um að flytja kom sem 

hafi síðar leitt til þess að aðstaða Landhelgisgæslunnar í Skógarhlíðinni er ekki eins og 

best verður á kosið þar sem starfsemin er dreifð á fjóra staði í byggingunum. Hann 

skynjaði ekki að andstaðan væri endilega hjá forstjóranum á þeim tíma en í efri lögum 

skipuritsins og tók svo til orða að það væri „ankerisfar frá Seljaveginum“ þar sem menn 

hefðu verið dregnir inn í þetta samstarf á sínum tíma. Ásgrímur var fenginn til þess að 

undirbúa ýmsa þætti varðandi flutninginn í Skógarhlíðina og hefur á orði að flutningur 

stjórnstöðvarinnar hafi verið einna erfiðasta verkefnið. Upplifun Steinvarar var að 

flutningurinn hafi gengið vel og að starfsmenn hafi almennt verið ánægðir með 

flutninginn þó hún hafi skynjað einhvern „kurr út af staðsetningunni á stjórnstöðinni,“ 

eins og hún orðar það. 
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Enn má greina að ekki eru allir sammála um ágæti þess að sameina alla þessa 

viðbragðsaðila undir einu þaki. Marvin hefur á orði að áhættan af því að vera með þessa 

lykilaðila á sama stað sé mikil: 

Samhæfingarstöðin sem slík er að virka mjög vel þar sem allir viðbragðs- og 
björgunaraðilar koma saman þegar stærri atburðir eru í gangi og þá talin 
þörf fyrir því að virkja stöðina. En að hafa Fjarskiptamiðstöð Lögreglunnar, 
Neyðarlínuna og Stjórnstöð Landhelgisgæslunnar/Vaktstöð siglinga í sömu 
byggingu er óheppilegt og í raun afar slæmur kostur. Ef eitthvað gerist fyrir 
bygginguna sjálfa eða á svæðinu í kring er sú hætta fyrir hendi að allar 
stjórnstöðvarnar ásamt samhæfingarstöð verði óvirkar á sama tíma. 

Það er þó ekki bara flutningur í Skógarhlíð sem hefur komið til tals í gegnum árin 

heldur kemur aftur og aftur upp sú pólitíska umræða hvort flytja eigi starfsemi 

Landhelgisgæslunnar til Keflavíkur. Sjá má á vef Alþingis að tillögur þessa efnis hafa 

verið fluttar á Alþingi mörgum sinnum allt frá árinu 1992 og yfirleitt af þingmönnum frá 

Suðurnesjum og þá þvert á allar flokkslínur („Alþingi“, e.d.). Steinvör segir aðspurð um 

þetta efni: „Það er búið að tala um það í tuttugu ár að við séum að flytja, við erum alltaf 

að flytja til Keflavíkur.” Aðspurð um hvaðan þessi umræða sé sprottin segir hún: „Þessi 

umræða er sprottin og sprettur alltaf frá alþingismönnum Suðurnesja...þetta er 

pólitískt.” Þetta virðist nokkuð rétt metið þegar tillögur þessa efnis í gegnum árin eru 

skoðaðar á vef Alþingis því fyrsti flutningsmaður hefur í öllum tilfellum verið úr 

Suðurkjördæmi eða Reykjaneskjördæmi eins og það hét áður („Alþingi“, e.d.). 

Árið 2011 lét innanríkisráðuneytið gera hagkvæmniathugun á flutningi starfsemi 

Landhelgisgæslunnar til Keflavíkur og var niðurstaða Deloitte sem vann athugunina að 

slíkur flutningur hefði verulegan kostnaðarauka í för með sér (Deloitte Fjármálaráðgjöf, 

2011). Þá hafa verið hugmyndir uppi um að skip verði gert út frá Sauðárkróki og var 

samþykkt í ríkisstjórn í desember árið 2015 að kanna ávinning þess að koma upp 

varanlegri starfsstöð á Sauðárkróki. Þessar hugmyndir eru hluti af byggðastefnu 

stjórnvalda og hugsaðar til að snúa við neikvæðri byggðaþróun (Vísir, 2015). Stjórnendur 

Landhelgisgæslunnar telja það geti verið skynsamlegt að gera skip út frá ólíkum 

landshlutum en til þess þarf að vera fjármagn til að reka tvö skip. Fyrir fjárlagagerð á 

árinu 2016 sendi Landhelgisgæslan inn tillögu um að fá 300 milljóna fjárveitingu til 

rekstrar á einu varðskipi til viðbótar við varðskipið Þór. Hugmyndin var að gera skipið út 
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frá Íslandi í 8 mánuði og fara í verkefni fyrir Frontex í 3 mánuði. Tillagan fór samkvæmt 

þeim upplýsingum sem stjórnendur Landhelgisgæslunnar fengu fyrir ráðherranefnd 

ríkisstjórnarinnar en fékk ekki brautargengi. 

4.3 Formleg stefnumótun stofnunar 

Georg Kristinn Lárusson tók við sem forstjóri Landhelgisgæslunnar 1. janúar árið 2005. 

Strax í kjölfarið ákvað hann í samráði við dóms- og kirkjumálaráðherra, Björn Bjarnason, 

að fara í stefnumótunarvinnu sem síðan leiddi meðal annars af sér breytt skipulag 

stofnunarinnar. Helstu ástæðurnar fyrir því að lagt var af stað voru þörf á skýrri sýn að 

mati Georgs, sérstaklega í ljósi þess að mikil fjárfestingaverkefni voru framundan sem 

kölluðu á að stofnunin væri með skýra sýn og er þar vísað í fjárfestingar á nýju varðskipi 

og flugvél og áformum um nýjar þyrlur. 

Verkefninu var formlega ýtt úr vör í febrúar 2005 og var fenginn ráðgjafi frá IMG (nú 

Capacent) sem stýrði vinnunni. Farið var í ítarlega greiningarvinnu sem bæði fól í sér 

tveggja daga vinnufund utan vinnustaðar með 25 starfsmönnum og er fundurinn 

kallaður greiningafundur í gögnum sem skoðuð voru frá þessum tíma. Viðfangsefnið var 

að komast að því hvað þarf til að ná hámarksárangri, skapa umhverfi samvinnu og 

samstarfs, koma af stað breytingaferli, stuðla að auknum skilningi á því hvernig allar 

starfseiningar tengjast og  stuðla að lausn ágreinings með gagnkvæmri virðingu. Skrifuð 

voru upp 159 úrbótatækifæri í kjölfar greiningafundarins og var niðurstaðan að 

Landhelgisgæslan væri komin á svokallað öldrunarstig á lífsskeiði skipulagsheilda. 

Í framhaldi af greiningarfundinum var gerð ítarleg vinnustaðagreining sem gaf enn 

frekari innsýn inní hvar mætti gera betur og hvar hlutirnir voru á góðum rekspöl. Helstu 

áskoranir í starfseminni samkvæmt niðurstöðu vinnustaðagreiningarinnar voru skýrleiki í 

framtíðarsýn, þekking á stefnu, tækifæri til að læra og þróast, liðsheild, 

upplýsingastreymi, endurgjöf og hvatning og umboð til athafna. Styrkurinn fólst hins 

vegar í skýrleika ábyrgðarsviða, starfsmenn sáu mikilvægi sitt og tilgang, þekking var nýtt 

sem og hæfni í starfi. 

 Eftir því sem viðmælendur komust næst hafði slík formleg stefnumótunarvinna ekki 

átt sér stað áður. Í þessari vinnu voru skilgreind: Kjörorð, gildi og framtíðarsýn fyrir 

Landhelgisgæsluna sem enn eru í gildi árið 2016. Stefnumótunin sjálf var unnin af 

stýrihópi sem skipaður var átta einstaklingum en ráðgjafi frá IMG stýrði vinnunni. 
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4.3.1 Kjörorð (e. mission statement), gildi og framtíðarsýn 

Hlutverk Landhelgisgælunnar er skilgreint í lögum og er sú stefnumörkun sett fram af 

hálfu löggjafans en í stefnumótunarvinnunni voru skilgreind kjörorð sem áttu að 

uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

 Að vera varanleg 

 Landhelgisgæslan þarf stöðugt að leitast við að uppfylla kjörorðin 

 Þau kveiki eldmóð 

 Þurfa að skiljast auðveldlega 

 Það sé auðvelt að muna kjörorðin 

 Það sé auðvelt að miðla kjörorðunum 

Niðurstaða stýrihópsins voru eftirfarandi kjörorð: „Við erum til taks“, sem enn í dag er 

notast við og virðast starfsmenn þekkja þessi kjörorð nokkuð vel. Kjörorðin eru sýnileg á 

vefsíðu Landhelgisgæslunnar og er þeim haldið til haga á flestum starfsstöðvum. 

Stýrihópurinn skilgreindi líka gildi fyrir stofnunina og hafði þar að leiðarljósi 

eftirfarandi spurningar: 

 Hvað viljum við að einkenni okkar menningu? 

 Hvaða lögmál viljum við hafa að leiðarljósi? 

 Hvað er það sem við erum með í huga leynt og ljóst og viljum að 
Landhelgisgæslan standi fyrir? 

 Hvernig eigum við og hvernig eigum við ekki að starfa? 

 Hvernig gerum við hlutina hérna? 

Stýrihópurinn var einhuga í niðurstöðu sinni um hver væru gildi Landhelgisgæslunnar. 

Niðurstaðan var: 

 Öryggi – Tryggja öryggi umhverfis, auðlinda og fólks með framsækinni 
gæslustarfsemi og virkri samvinnu við ólíka hagsmunaaðila 

 Þjónusta – Að vera til taks í leit, björgun og eftirlit þegar við á. 

 Fagmennska – Sýna fagmennsku með vel þjálfuðu starfsfólki sem vinnur eftir 
skilgreindum verkferlum 
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Gildin eru ekki mikið nýtt í daglegu starfi Landhelgisgæslunnar en þau má sjá á 

heimasíðu stofnunarinnar. Þau eru hins vegar ekki mjög sýnileg á innra neti þar sem er 

fréttaveita fyrir  starfsmenn og ýmsar upplýsingar um starfsemina. 

Stýrihópurinn skilgreindi líka framtíðarsýn en niðurstöður greiningarfundar sem 

haldinn var í upphafi ferlisins voru nýttar til að skilgreina hvert skyldi haldið. 

Framtíðarsýn Landhelgisgæslunnar var skilgreind eftirfarandi: 

 Árið 2008 verður Landhelgisgæslan einn mikilvægasti hornsteinn íslenskrar 
stjórnsýslu sem hefur mikilvægu hlutverki að gegna í hugum íslensku 
þjóðarinnar. 

 Árið 2008 verður Landhelgisgæslan búin bestu fáanlegu tækjum og 
verkfærum til að geta ræktað hlutverk sitt um að vera ávallt boðin og búin til 
að rækja samfélagslegar skyldur og lagalegt hlutverk. 

 Landhelgisgæslan verður stofnun sem verður þekkt fyrir nútímalega ásýnd og 
framsækna stjórnunarhætti. 

 Starfsfólk Landhelgisgæslunnar verður vel menntað og með skilgreint hlutverk 
og ávallt verður hugað að starfsþróun og þjálfun þannig að þeir geti ræktað 
skyldur sínar. 

 Landhelgisgæslan mun sýna ábyrgð í fjármálaumsýslu sinni, halda rekstri 
innan fjárhagsramma og gera trúverðugar fjárfestingaáætlanir. 

 Landhelgisgæslan verður eftirsóttur vinnustaður fagmanna. 

 Landhelgisgæslan verður í virkri alþjóðlegri samvinnu og með forystu á þeim 
vettvangi í Norður-Atlantshafi.  

Þessi framtíðarsýn er sett þegar stjórnvöld hafa lagt drög að því að leggja í stórar 

fjárfestingar til þess að bæta tækjakost Landhelgisgæslunnar. Ekki verður séð af því efni 

sem haldið er að starfsmönnum í dag að þessari framtíðarsýn sé ávallt haldið á lofti. 

Vinnan við stefnumótunina er ofarlega í huga þeirra viðmælenda sem tóku þátt í henni 

en aðrir viðmælendur töluðu lítið eða ekkert um þá stefnumótunarvinnu sem fór fram 

árið 2005. Hins vegar tala flestir viðmælendur um ákveðnar breytingar sem verða í 

kjölfar forstjóraskipta árið 2005 þar sem breyttar áherslur í stjórnun sem lesa má út úr 

viðtölum að hafi lýst sér með meiri valddreifingu. Svanhildur lýsir breytingunni sem varð 

við forstjóraskiptin þannig: 

Þetta var meira kannski bara hefðbundinn rekstur, dag frá degi rekstur yfir í 
það að verða stefnumiðaðri rekstur sem á að horfa lengra fram í tímann og 
sjá og gera áætlanir og reyna að átta sig á því hvar þurfum við að vera eftir 
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einhvern ákveðinn tíma og hvernig ætlum við að komast þangað og það 
finnst mér auðvitað vera stóri munurinn. 

Tekin var ákvörðun um að halda opinbera kynningu á niðurstöðum 

stefnumótunarinnar í lok júní 2005. Kynningin var haldin í flugskýli Landhelgisgæslunnar 

á Reykjavíkurflugvelli og þangað kom fólk úr ráðuneytinu, dómsmálaráðherra, 

starfsmenn og fréttamenn. Aðspurð um þetta atriði sagði Svanhildur: 

Síðan ákváðum við að hafa þetta opinbert vegna þess að við erum að vekja 
þarna athygli á langtímastefnumörkun Landhelgisgæslunnar sem okkur 
fannst bara eiga erindi við almenning. Kannski líka til þess að fá meðbyr en 
við  höfðum aldrei verið þátttakendur í einhverjum traustskönnunum eða 
eitthvað slíkt.  

Þessi opni fundur er í ágætu samræmi við úrbætur sem lagðar voru til í kjölfar 

greiningarfundar sem haldinn var í upphafi stefnumótunarvinnunnar þar sem talað var 

um að Landhelgisgæslan væri ekki nógu dugleg að koma sínum sjónarmiðum á framfæri 

við almenning. 

Verkefnið var þó rétt að byrja þegar kynningin hafði farið fram og sagði Georg í því 

sambandi: „[...]Þetta var stórverkefni sem stóð yfir í tvö ár.” Það voru skipaðir 

verkefnahópar til þess að vinna að úrbótum sem greiningarvinnan leiddi af sér. Meðal 

annars var framkvæmdahópur um kynningarmál, framkvæmdahópur um handbækur og 

verkferla, framkvæmdahópur um innri upplýsingagjöf, framkvæmdahópur um 

menntamál og framkvæmdahópur um einkennisfatnað. Viðmælendur rannsakanda voru 

sammála um að sum af þessum breytingaverkefnum fóru í góðan farveg á meðan önnur 

náðu ekki flugi eða hlutirnir fóru aftur í sama farveg eftir einhvern tíma. Auðunn nefnir í 

þessum efnum nokkra hluti:   

Það voru sett upp ákveðin verkefni á sviði þjálfunar sem að hafa ekki hangið 
í þeim farvegi sem þau áttu gera. Áætlanagerð hefur ekki hangið í þeim 
farvegi sem hún átti að gera. Það þarf einhver að vera með heildarmyndina, 
kannski ekki svipu en alla vega haldið fólki á tracki og minnt á. „Við eigum 
ekki að beygja svona.” Allavega þá að allar beygjur af áætluninni séu teknar 
meðvitaðar og með rökum. Ekki bara af því bara. 

Markmiðið með framkvæmdahópi um kynningarmál var að halda almenningi, 

stjórnvöldum og starfsfólki upplýstum og stuðla að jákvæðri og sterkri ímynd 



 

69 

Landhelgisgæslunnar í þjóðfélaginu. Traust til Landhelgisgæslunnar hefur verið mælt af 

fyrirtækinu Gallup síðan árið 2011 og síðan þá hefur mest traust mælst á 

Landhelgisgæslu Íslands af öllum þeim stofnunum sem mældar eru (Datamarket, e.d.). 

Nú síðast í mars 2016 mældist traust til Landhelgisgæslunnar 92% en það er hæsta 

traust sem borið hefur verið til stofnunar síðan mælingar hófust (Landhelgisgæsla 

Íslands, 2016b). 

4.3.2 Skipulag Landhelgisgæslunnar og þróun þess frá árinu 2005 

Hluti af verkefni stýrihópsins var að skilgreina nýtt skipulag fyrir stofnunina þar sem 

skilgreind var kjarnastarfsemi og síðan stoðstarfsemi. Í nýju skipulagi var lögð áhersla á 

tvö kjarnasvið, aðgerðasvið og sjómælingasvið og að aðskilja þau frá stoðsviði sem var 

rekstur, þá voru skilgreindar stoðeiningar sem einnig heyrðu beint undir forstjóra sem 

voru stjórnsýsla og starfsmannamál. Niðurstaðan var því starfaskipulag þar sem 

kjarnasvið höfðu verið aðgreind frá stoðsviðum en áður hafði verið hefðbundið 

starfaskipulag í stofnuninni (Fjármálaráðuneytið, 2004). Samkvæmt vinnugögnum 

stýrihóps um nýja stefnumótun var markmiðið með breytingu á skipulaginu að skipuritið 

ætti að endurspegla skýra stefnu og lagalegt hlutverk stofnunarinnar. Í 

skipulagsvinnunni voru sett fram starfs- og ábyrgðarsvið fyrir helstu stjórnendur í 

skipuritinu. 

Árið 2009 var skipulaginu breytt aftur þar sem kjarnasviðunum var fjölgað og er í 

rökstuðningi forstjóra til innanríkisráðuneytisins farið yfir að uppbyggingin byggi á 

verkefnaskipulagi þar sem framkvæmdastjóri aðgerðasviðs er í hlutverki verkefnisstjóra 

en deildir heyri beint undir forstjóra. Jafnframt er farið yfir að skipuritið endurspegli að 

saman fari fagleg og fjárhagsleg ábyrgð og að skipuritið sé sveigjanlegt og auðvelt sé að 

bæta við verkefnum. Núverandi skipulag sem sést á mynd 10 byggir í grunninn á sömu 

hugmyndum og settar voru fram árið 2009. Einu stoðsviði hefur verið bætt við þar sem 

viðhalds- og tæknimál eru sameinuð í einu stoðsviði fyrir skip, flugvélar, svæði og 

mannvirki. 
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útgerðarsvið

 

Mynd 10 - Skipurit Landhelgisgæslu Íslands 

Áhugavert er að í kjölfar þeirra breytinga sem gerðar voru árið 2009 þá sendir 

stofnunin dóms- og kirkjumálaráðuneytinu skipuritið til efnislegrar meðferðar og 

samþykktar. Rúmu einu og hálfu ári síðar berst stofnuninni svar frá ráðuneytinu þar sem 

sagt er að vegna anna hafi ekki náðst að sinna erindinu og stofnunin beðin um að 

uppfæra skipuritið áður en það verður formlega afgreitt. Þetta var í október 2010 en 1. 

janúar 2011 bættust verkefni Varnarmálastofnunar við hefðbundna starfsemi 

Landhelgisgæslunnar og í framhaldinu var skipuritið aðlagað að þessum breytingum. 

Tillaga að nýju skipulagi var send inn til innanríkisráðuneytisins í upphafi árs 2012. Því 

erindi hefur enn ekki verið svarað. Það skipulag sem starfað er eftir í dag er lítillega 

frábrugðið því sem sent var inn til umsagnar árið 2012. Skipulag stofnunarinnar er nú í 

endurskoðun og hefur ráðgjafi frá Capacent verið fenginn til þess að stýra þeirri vinnu.  

Daglegir starfshættir yfirstjórnar breyttust að einhverju leyti á árinu 2015 þegar 

forstjóri ákvað að hóa saman teymi á vikulega fundi þar sem mál eru rædd og 

stefnumarkandi ákvarðanir teknar. Þessa fundi hafa setið yfirmenn stoðsviða, 

framkvæmdastjóri aðgerðasviðs og verkefnisstjóri á aðgerðasviði ásamt forstjóra og 

ritara forstjóra sem ritar fundargerð. Viðmælendum er tíðrætt um innviði 

Landhelgisgæslunnar og að þeir hafi setið eftir í kjölfar hrunsins þar sem áherslan var á 
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að halda úti rekstri á skipum og loftförum. Georg nefnir að verkefnið á árinu 2015 og 

áfram á árinu 2016 verði að styrkja þessa innviði og var þessi ráðstöfun hluti af því. Af 

samtölum við starfsmenn má áætla að áður hafi slík mál verið rædd í minni hópum sem 

voru ekki eins sýnilegir. Vikulegir upplýsingafundir voru og eru haldnir þar sem 

deildastjórar nokkurra deilda hittast og ræða þau mál sem eru uppi á teningnum hverju 

sinni og stuðlað að upplýsingaflæði á milli eininga.  

4.3.3 Árangursstjórnunarsamningar, langtímaáætlanir og mælaborð 
stjórnenda  

Í framhaldi af stefnumótunarvinnunni sem unnin var með IMG árið 2005 var gerður 

árangursstjórnunarsamningur við dómsmálaráðuneytið og í framhaldi af því var gerð 

þriggja ára áætlun sem kölluð er Landhelgisgæsluáætlun 2008 – 2010 (Landhelgisgæsla 

Íslands, 2007). Árangursstjórnunarsamningur var undirritaður 7. maí árið 2007, tæpum 

tveimur árum eftir að Landhelgisgæslan kynnti stefnu sína. Samningurinn gilti til þriggja 

ára og kvað á um að vinna við nýjan samning skyldi hefjast þremur mánuðum fyrir lok 

samningstímans (Landhelgisgæsla Íslands, 2007). Næsti árangursstjórnunarsamningur 

var hins vegar gerður haustið 2015 og því var ekki í gildi árangursstjórnunarsamningur 

frá 2010 – 2015 milli fagráðuneytis og Landhelgisgæslunnar (Innanríkisráðuneytið og 

Landhelgisgæsla Íslands, 2015a).  

Áherslur árangursstjórnunarsamningsins sem gerður var árið 2007 voru þríþættar: 

 Öryggis- og löggæsla á Norður Atlantshafi 

 Sprengjueyðing 

 Stjórn og eftirfylgni 

Samningurinn kvað jafnframt á um að Landhelgisgæslan skyldi vinna að því í samvinnu 

við ráðuneytið að um flugreksturinn yrði stofnað sérstakt ríkisfyrirtæki og að samhliða 

yrði unnið að því að koma flugrekstrinum í fullnægjandi húsnæði (Landhelgisgæsla 

Íslands, 2007). 

Samningurinn kvað á um markmið og áherslur í framangreindum málaflokkum 

jafnframt að setja fram ábyrgð og skyldur samningsaðila, tilgreina hlutverk stofnunar og 

tilganginn með samningum. Ekki er að sjá að skýrt hafi verið kveðið á um hvernig skyldi 

mæla árangur á samningstímanum en uppbygging samningsins var í samræmi við þann 
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ramma sem fjármálaráðuneytið hafði gefið út um slíka samninga á þessum tíma 

(Fjármálaráðuneytið, 2004). 

Í framhaldi af árangursstjórnunarsamningnum var unnin þriggja ára 

Landhelgisgæsluáætlun þar sem  áherslur í starfseminni 2008 – 2010 voru markaðar og 

voru þær að hluta byggðar á sama grunni og settur var fram í 

árangursstjórnunarsamningnum. Í áætluninni var verkefnum Landhelgisgæslunnar skipt 

upp í sjö meginþætti og jafnframt var markmiðum og áherslum skipt upp í þessa sömu 

þætti sem voru eftirfarandi: 

 Öryggis- og löggæsla og eftirlit á hafinu 

 Leit og björgun 

 Sjúkraflutningar 

 Sjómælingar og sjókortagerð 

 Sprengjueyðing 

 Aðstoð við löggæslu á landi 

 Aðstoð við almannavarnir 

Ítarlegur listi yfir svokölluð deilimarkmið var settur fram þar sem leiðir að 

markmiðum, mælikvarðar og ábyrgðaraðilar voru skilgreind (Landhelgisgæsla Íslands, 

2007). Þessi listi var gerður upp í lok tímabilsins af Landhelgisgæslunni. Svanhildur og 

Auðunn eru sammála um að flest þau markmið sem ekki voru háð fjármagni hafi náðst 

en breytingar í umhverfi sem höfðu áhrif á framkvæmd stefnunnar í framhaldinu voru 

töluverð. Auðunn segir um þessa vinnu: 

Við kláruðum öll verkefni sem kostuðu ekki stórkostlega fjármuni. Þarna 
vorum við alla veganna komin með svona leiðarljós þannig að það að gera 
árangursstjórnunarsamning og starfsáætlanir til lengri og skemmri tíma það 
er svona held ég mestu tækifærin til breytinga. Þó að það hafi kannski ekki 
orðið eins öflugt verkfæri og við vildum vegna hrunsins, en það er tækifæri í 
því algjörlega. 

Hluti af markmiðunum sneru að því að Landhelgisgæslan stefndi að því að vera með 

þrjú varðskip á sjó árið 2010 sem gerði Landhelgisgæslunni kleift að vera komin á 

vettvang atvika innan við 18 klukkustunda með varðskipi. Þá var sett fram markmið um 

að tvær björgunarþyrlur væru tiltækar allt árið um kring með 15 mínútna viðbragðstíma. 
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Í dag er gert út eitt varðskip við Ísland sem gerir það að verkum að viðbragðstími er allt 

að 48 klukkustundir. Þá eru tvær björgunarþyrlur með áhöfnum ekki til taks nema 32% 

af árin (tafla 2). Áætlunin fjallar ekki um kostnað við þau markmið sem sett eru fram eða 

með hvaða hætti fjármögnun á þeirri bættu þjónustu sem stefnt var að ætti að fara 

fram (Landhelgisgæsla Íslands, 2007). 

Varðandi vinnulagið í tengslum við árangursstjórnunarsamning og langtímaáætlun þá 

lýsir Georg sinni sýn á það með eftirfarandi hætti: 

Þá er það þannig að meginlínan kemur í upphafi héðan [frá 
Landhelgisgæslunni] sem er eðlilegt, hér eru sérfræðingarnir. Þessi 
megindrög eru  skoðuð  í ráðuneytinu og  rannsakað hvort þau  falli  að 
stefnu ráðherra og ráðuneytisins, ríkisstjórnar.  Við höfum orðið nokkuð nef 
fyrir því hvernig straumar og stefnur ríkja á hverjum tíma þannig að það er 
ekki neinar u-beygjur sem eru gerðar á þeim hugmyndum sem við leggjum 
fram. Í sameiningu er þetta slípað til og hugsanlega gerðar einhverjar 10 
gráðu beygjur á hinu og þessu en ekkert mikið meir. 

Árið 2014 var farið í vinnu með Intellecta í að skilgreina lykilmælikvarða fyrir 

Landhelgisgæsluna. Hugmyndin var að skilgreina og setja upp stjórnborð með 

lykilmælikvörðum sem mundu í fljótu bragði gefa stjórnendum og starfsmönnum yfirsýn 

yfir hvar stofnunin stendur á hverjum tíma. Þeirri vinnu er ekki enn lokið en aðspurður 

segir Auðunn að þessir mælikvarðar séu enn viðeigandi: 

Þetta eru svona grunnmælikvarðar sem að snúa bara að þjónustunni. Svo 
hafa kannski breyst frekar svona stjórnsýslulegir mælikvarðar. En samt 
ekkert mikið. Alltaf þegar þú ferð oftar yfir hlutina þá kannski sérðu eitthvað 
nýtt. En þetta snýst aðallega um útkallstíma og þjónustustig og getu okkar til 
að geta sinnt okkar hlutverki og ég held að verði bara fínt verkfæri í sjálfu 
sér. 

Ríkisendurskoðun benti á árið 2012 að mikilvægt væri að innanríkisráðuneytið í 

samvinnu við Landhelgisgæsluna skilgreindi það lágmarksþjónustustig sem eigi að vera á 

Íslandi og lagði áherslu á gerð langtímaáætlana (Ríkisendurskoðun, 2012) en slík 

áætlanagerð er nú í gangi. Dóms- og mannréttindaráðherra (nú innanríkisráðherra) 

skipaði nefnd árið 2009 sem var ætlað að marka stefnu fyrir Landhelgisgæsluna en 

nefndin náði ekki niðurstöðu og skilaði aldrei skýrslu (Ríkisendurskoðun, 2012). Standa 

vonir til að skilgreining á þjónustustigi verði klárað í tengslum við þá 
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langtímaáætlanagerð sem nú er í gangi hjá Landhelgisgæslunni í samvinnu við 

innanríkisráðuneytið.  

Árið 2014 var hafinn undirbúningur að gerð á nýjum árangursstjórnunarsamningi og 

var fyrst hafist handa við að taka út rekstur Landhelgisgæslunnar. Þeirri vinnu stjórnaði 

sérfræðingur í innanríkisráðuneytinu en vinnuhópinn skipuðu hann og annar 

sérfræðingur frá ráðuneytinu og þrír stjórnendur Landhelgisgæslunnar. Skýrslan sem 

varð afurð þessarar vinnu  var kynnt fyrir embættismönnum ráðuneytisins í apríl 2015. 

Í framhaldi var unnið að árangurstjórnunarsamningi milli innanríkisráðuneytis og 

Landhelgisgæslunnar. Sú vinna hófst árið 2014 en lá niðri meðan vinna við 

rekstrargreiningarskýrsluna stóð yfir. Sama teymi innan Landhelgisgæslunnar kom að 

vinnu rekstrargreiningarskýrslunnar og bæði árangursstjórnunarsamningi og 

langtímaáætlun en ólíkir aðilar leiddu vinnuna af hálfu innanríkisráðuneytisins. Stefnt 

var að því að klára árangursstjórnunarsamninginn á vordögum 2015 en vinnan teygðist 

fram á haust og var skrifað undir samning í september það sama ár 

(Innanríkisráðuneytið og Landhelgisgæsla Íslands, 2015a). 

Í byrjun október 2015 var hafist handa við að gera langtímaáætlun fyrir 

Landhelgisgæsluna. Þá vinnu leiddi sérfræðingur í innanríkisráðuneytinu og hafði 

ákveðna verkefnisáætlun frá embættismönnum innan ráðuneytisins. Það voru ákveðnar 

línur lagðar um hvað skyldi hafa til hliðsjónar og hver tilgangurinn væri en aðeins var á 

reiki hvernig endanleg afurð ætti að líta út og virtist ekki vera fullt samræmi á milli ólíkra 

eininga innan ráðuneytisins um afurðina. Tímaramminn var þröngur og miðaðist fyrst 

við að áætlun til fimm og tuttugu ára ætti að liggja fyrir í desember 2015. Þegar leið á 

ferlið var ljóst að ekki var raunhæft að klára verkefnið á svo skömmum tíma en það er 

mat rannsakanda sem iðkanda í ferlinu að þessi skammi tímarammi hafi gert það að 

verkum að áætlunin var unnin í þrengri hóp en æskilegt gæti talist. Það má sjá á 

viðtölum við viðmælendur í ferlinu að upplifun starfsmanna Landhelgisgæslunnar af 

þessu ferli sé að það sé unnið í of þröngum hópi hvort sem þeir eru þar þátttakendur 

eða ekki. 

Árangursstjórnunarsamningurinn skiptist upp í sömu meginkafla og fyrri 

árangursstjórnunarsamningur en jafnframt eru þar settir fram mælikvarðar og viðmið til 
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þess að meta árangur af samningnum. Áherslur samningsins eru í fleiri liðum en fyrri 

samningur og skiptast áhersluatriðin í eftirfarandi þætti: 

 Löggæsla og öryggismál 

 Varnarmál 

 Stjórnsýsla og þjónusta 

 Mannauður 

 Ferlar 

 Fjármál og rekstur (Innanríkisráðuneytið og Landhelgisgæsla Íslands, 2015a). 

Langtímaáætlunin sem nú er í smíðum og gert er ráð fyrir að klárist í apríl 2016 tekur 

mið af árangursstjórnunarsamningnum en er fjórum seinustu flokkunum þarna steypt 

saman undir samheitinu „innviðir.” Jafnframt er útvíkkað heitið á fyrsta málaflokknum 

þó þar sé í raun ekki um efnislegar breytingar að ræða. Skiptingin í langtímaáætluninni 

sem er í drögum er eftirfarandi: 

 Öryggis- og löggæsla – Leit og björgun – Mengunarvá 

 Varnartengd verkefni 

 Innviðir (Landhelgisgæsla Íslands, 2016). 

Segja mætti því að núverandi árangursstjórnunarsamningur og fimm ára áætlun sem 

er í drögum séu að meginefni samhljóða þeirri áætlun sem sett var fram 2008 – 2010. 

Það sem breyst hefur er einkum að ný verkefni og ný tæki hafa komið inn í reksturinn en 

fjármagnið er ekki nægjanlegt enn sem komið er til þess að hægt sé að ná þeim 

viðmiðum sem sett voru sem takmark um viðbragð Landhelgisgæslunnar árið 2010. Þar 

skortir á að hafa fjármuni til þess að ráða mannskap svo viðbragð varðskipa og þyrla 

verði viðunandi að mati Landhelgisgæslunnar. Viðmiðin í þeirri áætlun sem nú er í 

drögum miða við að varðskip séu ekki lengur en 24 tíma á stað atvika sem kallar á tvö 

varðskip í rekstri allan ársins hring. Þá er viðmið um viðbragð þyrlubjörgunarsveitar 6 

klukkustundir sem miðast við lífslíkur í köldum sjó. Þetta viðmið kallar á sjö vaktir á 

þyrlur sem gefur um 95% viðbragð á tvær þyrlur á ársgrunni. Í dag eru vaktirnar fimm 

sem gefur 32% viðbragð á tvær þyrlur eins og áður kom fram (tafla 2) (Landhelgisgæsla 

Íslands, 2016).  
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4.4 Breytingar á umhverfi sem hafa áhrif á stefnu 

Af framansögðu virðist vera ljóst að bæði stefnumörkun stjórnvalda sem og útfærsla á 

stefnu Landhelgisgæslunnar hefur tekið breytingum yfir tíma frá því sem hefur verið 

formað og yfir í stefnu í reynd. Samspil þátta hefur þar áhrif og má segja að áhrif sem 

hvorki Landhelgisgæslan né stjórnvöld hafi getað stjórnað hafi haft mest áhrif til 

breytinga á þeirri stefnu sem lagt var upp með í upphafi. Hér verður farið yfir nokkur 

atriði og reifað með hvaða hætti þau hafa haft áhrif á stefnu Landhelgisgæslunnar. Á 

mynd 11 má sjá tímalínu stærri atvika sem hafa haft áhrif á stefnu og starfsemi 

Landhelgisgæslunnar frá árinu 2005 til loka mars 2016. Grænlitaðir atburðir eru þeir 

atburðir sem rannsakandi telur að séu utanaðkomandi áhrif sem höfðu áhrif á stefnu. 

Blámerktir atburðir eru hins vegar það sem stjórnvöld og/eða stjórnendur 

Landhelgisgæslunnar tóku ákvarðanir um. IRR stendur fyrir innanríkisráðuneyti og LHG 

stendur fyrir Landhelgisgæslu Íslands. 

2005 2016

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.1.2005

Georg Kr. Lárusson
 verður Forstjóri

27.10.2011

Varðskipið Þór 
er tekið í rekstur

29.6.2005

Kynning á nýrri
stefnumótun LHG

6.10.2008

Bankahrun

1.6.2009

Löggæslu og leitarflugvélin 
TF-SIF tekin í notkun

1.1.2011

Verkefni Varnarmálastofnunar
 lögð inn í Landhelgisgæsluna 

að hluta

30.9.2006

Varnarliðið fer

7.5.2007

Árangursstjórnunarsamningur
 við dóms- og kirkjumálaráðuneytið

1.1.2008

Landhelgisgæslu-
áætlun 2008 - 2010

18.3.2015

Rekstrargreining LHG og IRR

2.6.2007

Björgunarþyrlan 
TF-GNÁ leigð til LHG

5.2.2012

Björgunarþyrlan 
TF-SÝN leigð til LHG

1.9.2015

Árangursstjórnunarsamningur 
við innanríkisráðuneytið

25.1.2010

Landamæravarsla 
fyrir Frontex hefst

11.12.2015

Landhelgisgæslan hættir 
þátttöku með skip í Frontex

 

Mynd 11 – Tímalína 

4.4.1 Varnarliðið hverfur á braut 

Það hafði veruleg áhrif á stefnumörkun stjórnvalda í Landhelgisgæslumálum sem og 

varnarmálum að bandaríski herinn hvarf frá Miðnesheiði. Björn Bjarnason lýsir sinni sýn 

á þessi mál með eftirfarandi hætti í inngangsorðum að Landhelgisgæsluáætlun 2008 – 

2010: 

Vatnaskil urðu í starfsemi Landhelgisgæslunnar þegar varnarliðið hvarf á 
brott frá Keflavíkurflugvelli haustið 2006. Við brotthvarf varnarliðsins tókst 
Landhelgisgæslan á hendur aukna ábyrgð varðandi öryggis- og varnarmál og 
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yfirtók allan leitar- og björgunarþátt þyrlna í landinu (Landhelgisgæsla 
Íslands, 2007). 

Áður en varnarliðið fór var þegar hafinn undirbúningur að því að efla 

Landhelgisgæsluna með smíði á nýju varðskipi og nýrri flugvél. Við bættist í framhaldinu 

að stjórnvöld ákváðu að stórefla þyrlubjörgunarsveitina sem sést best þegar skoðuð er 

þróun fjárframlaga frá árinu 2005 (mynd 8). Þessi efling hefur raunverulega átt sér stað 

þó að ekki hafi enn náðst að manna þyrlusveitina í samræmi við þau markmið um 

viðbrögð sem sett voru í Landhelgisgæsluáætlun 2008 – 2010. Á móti hefur skipaútgerð 

Landhelgisgæslunnar dregist verulega saman sem sést best þegar litið er til úthaldsdaga 

varðskipa og hvernig þeir hafa þróast annars vegar og síðan flugstundir þyrla hins vegar. 

Úthaldsdögum skipa hefur fækkað frá árinu 2005 um rúmlega 200 daga en flugstundum 

þyrla hefur á móti fjölgað um næstum því 400 flugstundir sem er um það bil 100% 

aukning á 10 árum (mynd 12 og mynd 13). 

 

Mynd 12 - Úthaldsdagar varðskipa 

Sú þróun sem hefur átt sér stað í auknum flugstundum er í anda þeirrar stefnu sem 

stjórnvöld hafa markað og stjórnendur Landhelgisgæslunnar hafa útfært. Þróun í 

úthaldsdögum varðskipa er hins vegar ekki í samræmi við formlega markaða stefnu 

stjórnvalda eða Landhelgisgæslunnar. Stjórnvöld hafa samt sem áður verið upplýst um 

þessa þróun og óskað hefur verið eftir fjármagni til að bæta stöðuna sem ekki hefur 

fengist ennþá.  
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Mynd 13 - Flugstundir þyrla og útköll 

Við brotthvarf varnarliðsins voru það ekki bara þyrlubjarganir sem Íslendingar þurftu 

að finna lausnir á, varnarliðið hafði líka að hluta til sinnt varnarmálum fyrir Íslands hönd. 

Það þurfti því að finna lausn á því og var sett á stofn ný stofnun, Varnarmálastofnun, til 

að sinna þeim málum. Eins og áður hefur komið fram var líftími þeirrar stofnunar stuttur 

og Landhelgisgæslan tók við rekstri Öryggissvæða, ratsjárstöðva og mannvirkja á 

Miðnesheiði. Þessi viðbót við starfsemina er í raun stærsta breytingin á hlutverki 

Landhelgisgæslunnar frá stofnun hennar þar sem varnar- og öryggismál verða hluti af 

verkefnum stofnunarinnar. Að Varnarmálastofnun hafi verið lögð niður var fyrst og 

fremst hagræðingarmál (Ríkisendurskoðun, 2013) og má leiða að því líkum að 

efnahagshrunið hafi gert það að verkum að Landhelgisgæslan tók yfir þessi verkefni.  

4.4.2 Efnahagshrunið 

Árið 2008 skall á bankakreppa í heiminum og voru áhrifin veruleg á íslenskt samfélag og 

efnahagslíf. Landhelgisgæslan fór ekki varhluta af þessum áhrifum og voru 

hagræðingarkröfur stjórnvalda á Landhelgisgæsluna 1,3 milljarðar á árabilinu 2005 – 

2014 (mynd 8). Þrátt fyrir að stjórnvöld hafi lagt áherslu á að auka við þjónustu 

þyrlusveitar og sett í það auknar fjárheimildir þá var niðurskurður á móti sem hafði 

líklega áhrif í tengslum við þá þróun sem varð í útgerð varðskipa (mynd 12). Ásgrímur 

hafði þetta að segja um ástæður þessarar stefnubreytingar í útgerðarmunstri: 
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 [...]Skipið [Óðinn] er orðið gamalt og ekki lengur sjóhæft og eftir eru þá tvö 
skip og í framhaldinu af því verður hrunið og...olíuverð og gengi sem sagt 
mjög óhagstætt þannig að við verðum að draga mjög úr siglingu skipanna. Í 
framhaldinu af því þá kemur varðskipið Þór sem er gífurlega öflugt skip og 
við vissum svo sem alltaf að það yrði dýrara í rekstri heldur en hin skipin. 
Þannig við höfum bæði mannskap og svo lagt áherslu á að gera út varðskipið 
Þór og minnkað áherslu á viðhald til dæmis á varðskipinu Ægi og annað og 
þannig að sjálfkrafa hefur það orðið að það er dregið úr skiparekstri. 

Úr þessu má lesa að stjórnendur hafi metið það svo að ekki væri um önnur úrræði að 

ræða en að minnka útgerð til þess að mæta niðurskurði.  

Gengi krónunnar hafði og hefur enn veruleg áhrif á rekstur Landhelgisgæslunnar og 

hafði Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokks, á orði í umræðum um 

skattamál að m.a. Landhelgisgæslan tæki á sig mikið högg út af gengisfalli krónunnar 

sem ekki væri bætt í fjárlögum og það úrræði sem Landhelgisgæslan hefði væri að leggja 

skipunum (Guðlaugur Þór Þórðarson, 2009 - 2010). Um fjórðungur útgjalda 

Landhelgisgæslunnar var háður gengi samkvæmt skýrslu Ríkisendurskoðunar en 

framlögin voru í sömu krónutölu 2007 og 2011 þrátt fyrir þessar miklu gengisbreytingar 

(Ríkisendurskoðun, 2012). Vegna þessara hremminga sem Landhelgisgæslan stóð 

frammi fyrir í kjölfar hrunsins varð til nokkurskonar neyðarstjórn sem hittist daglega til 

að fara yfir stöðuna. Þessir fundir voru haldnir haustið 2008 og fram á árið 2009. 

Svanhildur lýsir þessu með eftirfarandi hætti: 

[...] Við sjáum bara fram á það að við verðum með árið 2008 í stórkostlegum 
mínus og þá strax settum við á laggirnar svona nokkurs konar vísi að 
framkvæmdateymi eða stjórnendateymi sem var forstjóri og fjármálastjóri, 
framkvæmdastjóri aðgerðasviðs og mannauðsstjóri. 

Neyðarstjórnin hitti alla deildarstjóra vikulega og fór með þeim yfir stöðuna í sinni 

deild og leitaði tækifæra til þess að ná fram hagræði svo stofnunin gæti lifað við þau 

framlög sem hún hafði á fjárlögum. Í upphafi árs 2009 var stjórnendum ljóst að það 

þyrfti að grípa til hópuppsagna og var það ferli hafið þegar tækifæri til að senda skip í 

tekjuaflandi verkefni dúkkaði upp. Þetta tækifæri gerði það að verkum að ekki þurfti að 

fara í hópuppsagnir heldur var starfsmönnum fækkað með því að endurnýja ekki 

tímabundna samninga. Ársverkum fækkaði þannig um 13 milli áranna 2008 og 2009 sem 
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var um 8% fækkun starfsmanna. Georg lýsir sinni upplifun af þessum tíma með 

eftirfarandi hætti: 

Við náðum alveg að halda dampi þangað til í ágúst 2008 þá fór reksturinn  að 
verða verulega erfiður. Fyrst og fremst vegna gengisbreytinga og satt best að 
segja  lentum við í strandi í september. Hér var nánast engin starfsemi frá 
september 2008 til áramóta. Á þessum tíma einkenndist allur reksturinn 
nánast af því að teknar voru ákvarðanir frá klukkutíma til klukkutíma. Reynt 
var að bregðast við aðsteðjandi vandamálum eftir því sem þau bárust svo 
sem hvernig ætti að standa skil á leigugreiðslum vegna þyrlna, við leigðum 
þá tvær þyrlur. Leigusalar voru hér bankandi á bakið á okkur og jafnvel komu 
hingað til lands til þess að sækja vélarnar og svo framvegis þannig að það var 
töff tími. 

Allir viðmælendur nefna hrunið sem áhrifavald í tengslum við starfsemi 

Landhelgisgæslunnar og má greina að tímabilið hefur verið erfitt fyrir starfsmenn. 

Steinvör hefur á orði að þau erlendu verkefni sem Landhelgisgæslan tók þátt í í 

framhaldinu hafi verið eins og „lottóvinningur“ inn í þetta ástand sem þá hafði skapast í 

stofnuninni. 

4.4.2.1 Erlend verkefni 

Árið 2009 fara tveir starfsmenn Landhelgisgæslunnar á reglubundinn fund hjá North 

Atlantic Coast Guard Forum þar sem landamærastofnun Evrópusambandsins, Frontex, 

kynnti starfsemi sína og óskaði eftir tækjum og mannskap til landamæraeftirlits á ytri 

mörkum Schengen svæðisins. Í kjölfarið var sendur tölvupóstur þar sem 

Landhelgisgæslan bauð fram þjónustu sína og þannig rúllaði boltinn af stað. 

Landhelgisgæslan gerði í kjölfarið samning við Frontex um að koma með skip í 

sameiginlega landamæragæslu. Frontex fjármagnaði með þessu rekstur skipsins í 

þessum verkefnum, þar með talið afskriftir. Vinnulaun voru ekki greidd af Frontex en 

framlag til afskrifta gerði það að verkum að sjóðstreymi af verkefnunum var jákvætt sem 

hjálpaði Landhelgisgæslunni við að halda starfsfólki í vinnu og þjálfun og skipum í rekstri. 

Fljótlega var flugvél Landhelgisgæslunnar einnig komin í verkefni fyrir Frontex og hefur 

verið í verkefnum þar 4-6 mánuði á ári - allar götur síðan. 

Það voru stjórnendur Landhelgisgæslunnar sem tóku ákvörðun um að leggja af stað í 

þessi verkefni með heimild frá fagráðuneytinu. Ríkisendurskoðun skoðaði sérstaklega 

þessi erlendu verkefni árið 2012 og komst að þeirri niðurstöðu að lögbundin þjónusta 
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Landhelgisgæslunnar hefði dregist saman annars vegar vegna minni fjárframlaga og hins 

vegar vegna þátttöku í erlendum verkefnum. Ríkisendurskoðun beindi þeim tilmælum til 

innanríkisráðuneytisins að gera lagaákvæði skýrari varðandi þátttöku í erlendum 

verkefnum (Ríkisendurskoðun, 2012) og í lok árs 2015 var lögum um Landhelgisgæsluna 

breytt þar sem þetta heimildarferli er formgert í lögunum (Lög um Landhelgisgæslu 

Íslands nr. 52/2006). 

  Þessi samdráttur í þjónustu var samkvæmt Ríkisendurskoðun gerður með fullri 

vitund innanríkisráðuneytis og virtist vera samþykkt af stjórnvöldum ef ráðið er í 

umræður á Alþingi (Ríkisendurskoðun, 2012). Í umræðum um fjárveitingar til 

Landhelgisgæslunnar sagði Sigríður Ingibjörg Ingadóttir (2011-2012) þingmaður að 

rekstrarafgangur Landhelgisgæslunnar sem myndast hafði vegna sérverkefna erlendis 

skyldi nýttur til að fjármagna stóra viðhaldsskoðun á TF-LÍF. Af þessu má ráða að 

stjórnvöld hafi litið svo á að þessi erlendu verkefni ættu að dekka almennan 

rekstrarkostnað Landhelgisgæslunnar eins og slíkar viðhaldsskoðanir eru. 

Verkefnin höfðu þó ekki bara þau áhrif að þjónustustig við Ísland minnkaði heldur 

voru viðmælendur rannsakanda sammála um það að þátttakan hefði skapað jákvæða 

reynslu fyrir starfsmenn. Starfsmenn fengu mikla reynslu í að starfa erlendis og að taka 

þátt í alþjóðlegum samstarfsverkefnum og víkka þannig sjóndeildarhringinn. Marvin sér 

þessa þátttöku með jákvæðum augum: 

Það var stórt skref til framtíðar þegar Landhelgisgæslan tók þátt í 
alþjóðlegum verkefnum erlendis. Einingarnar tóku þátt í mörgum 
margvíslegum aðgerðum og hvort sem um var að ræða skipin, flugdeildina 
eða stjórnstöðina þá fengum við mikla reynslu sem á eftir að nýtast vel hér 
heima, m.a. mikið af verkferlum og annað sem þróaðist í kjölfarið.  

Landhelgisgæslan hefur í þessum verkefnum þróað verkferli sem nágrannaþjóðir eins 

og Norðmenn og Svíar hafa notið góðs af. Frontex hefur verið ánægt með þá þjónustu 

sem Landhelgisgæslan hefur veitt og frammistaða Landhelgisgæslunnar hefur vakið 

athygli. Þessi ráðstöfun var hugsuð til skamms tíma hjá stjórnendum 

Landhelgisgæslunnar og Georg sá fyrir sér að þessum verkefnum yrði lokið árið 2013 í 

samræmi við þau skilaboð sem komu frá Steingrími J. Sigfússyni þáverandi fjármála- og 

efnahagsráðherra um bættar horfur í ríkisfjármálum (Steingrímur J. Sigfússon, 2011). 

Það gekk ekki eftir og enn er Landhelgisgæslan með flugvél í verkefnum erlendis þó hún 
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hafi í bili hætt að senda skip í verkefni fyrir Frontex. Ástæðan fyrir því er fyrst og fremst 

að Frontex greiðir ekki lengur framlag til afskrifta af skipinu og því er sjóðstreymi af 

verkefnunum orðið neikvætt. Ríkisendurskoðun (2012) tók fram í yfirferð sinni á 

þátttöku Landhelgisgæslunnar í erlendum verkefnum að stofnunin þyrfti að gæta þess 

að verja framlögum af fjárlögum í lögbundna starfsemi og Landhelgisgæslan hefur þar af 

leiðandi ekki lengur forsendur til að taka þátt í erlendum verkefnunum með skip þegar 

sjóðstreymi af þeim er orðið neikvætt.  

4.4.3 Tækniframfarir og samfélagsbreytingar 

Tækninni hefur fleygt fram á undanförnum árum og má segja að mest sjái þess stað í 

eftirliti og löggæslu með efnahagslögsögunni. Fjareftirlit hefur aukist mikið en sú þróun 

hefur átt sér stað á síðustu 25 árum. Auðunn lýsir því með eftirfarandi hætti: 

Þegar ég byrja hérna [hjá Landhelgisgæslunni] þá eru í raun og veru 
fiskveiðieftirlit og leit og björgun stærsta verkefnið okkar. Fiskveiðieftirlit og 
þá í raun og veru svona físískt eftirlit [rauneftirlit]. Það hefur breyst og er 
orðið miklu meira fjareftirlit í dag og tæknin hefur náttúrulega breyst mikið. 

Fjareftirlit byggist á rafrænu eftirliti, skipin senda sjálfvirkt staðsetningar til 

stjórnstöðvar Landhelgisgæslunnar. Skip, þyrlur og flugvél eru síðan nýtt til þess að 

sannreyna að það sem eftirlitskerfin sýna sé rétt. Þetta gefur Landhelgisgæslunni betri 

stöðumynd af starfssvæði sínu sem auðveldar stofnuninni að sinna lögbundnu hlutverki 

sínu.  

Tækninni hefur þó ekki bara fleygt fram, samfélagið hefur líka tekið breytingum og 

þær kröfur sem samfélagið gerir um þjónustustig. Verkefni þyrlubjörgunarsveitarinnar 

hafa færst meira inn á land og Höskuldur lýsir þessu þannig: 

Fyrst og fremst erum við náttúrlega fyrir hafið, við erum löggæslustofnun 
hafsins. En verkefnin hafa færst mjög mikið inn á land, miklu hærra hlutfall 
eru þessi björgunarverkefni hjá okkur. Sjúkraflug og annað. Þannig að það 
hefur kannski þróast þannig svolítið og kemur náttúrulega með þessum 
aukna ferðamannastraumi meðal annars.  

Þessa þróun má greina í skiptingu útkalla og jafnframt hefur fjöldi útkalla aukist eins og 

sjá má þegar þróun í þyrluútköllum er skoðuð (mynd 13). Í tengslum við vinnu með 

Almannavörnum sagðist Ásgrímur hafa bent á að varðskipin gætu sinnt ákveðnum 
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hlutum í samgöngukerfinu þegar aðstæður væru erfiðar en mat manna var að það væri 

ekki hægt að bjóða fólki upp á að ferðast á milli með varðskipum. Á árum áður sinntu 

varðskip jafnvel sjúkraflutningum en slíkt þykir ekki boðlegt í dag. 

Áhersla á mengunareftirlit hefur einnig aukist mikið síðustu ár og er það mat 

viðmælenda að það séu viðhorfsbreytingar sem hafi átt sér stað undanfarin ár og 

áratugi. Ásgrímur lýsir því þannig: 

Svo er aftur á móti ýmislegt annað sem að er lögð áhersla á í dag í öllu 
eftirliti. Það er til dæmis mengunarmálin sem að kannski enginn spáði í 
hérna á árum áður en öll eftirlitsflug sem við förum í og allar siglingar 
skipanna eru líka liður í því að hafa eftirlit með mengunarlögsögunni sem að 
er sú sama og efnahagslögsagan  

Ásgrímur sér jafnframt fyrir sér að þessi þáttur starfseminnar komi til með að vaxa 

frekar en hitt þegar fram líða stundir. Samstarf við Umhverfisstofnun hefur jafnframt 

aukist samhliða þessum viðhorfsbreytingum og hefur það samstarf verið farsælt.  

Samstarf stofnanna hefur almennt aukist síðustu ár að mati viðmælenda og er líkleg 

ástæða þess breytingar á kröfum samfélagsins. Jafnframt sér Auðunn það sem ákveðna 

áherslubreytingu hjá forstjóranum þar sem skilaboðin hafi verið skýr um að 

Landhelgisgæslan ætlaði að starfa með öðrum. Hins vegar má greina að það sé jafnframt 

ákveðin tregða í kerfinu varðandi slíkt samstarf sem ekki verður krufið nánar hér.  
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5 Umræða     

Síðustu 11 ár í starfi Landhelgisgæslunnar hafa verið áhugavert viðfangsefni til 

greiningar á því hvernig stefna mótast yfir tíma fyrir tilstuðlan iðkenda stefnunnar, 

starfshátta og iðkunar og þá er áhugavert að skoða hvaða þættir í starfsmenni skipta 

mestu máli, þ.e. þeir sem skilgreindir eru sem lykilárangursþættir. Stefna hjá 

Landhelgisgæslunni hefur að hluta verið formuð með ákvörðunum stjórnvalda um 

hlutverk og ábyrgð stofnunarinnar, slíkar ákvarðanir hafa hins vegar líklega litast af ytri 

þáttum eins og brotthvarfi varnarliðsins og efnahagshruninu. Stefnan hefur líka verið 

formuð með formlegum hætti hjá stofnuninni sjálfri í samstarfi við fagráðuneyti en í því 

samhengi hefur framkvæmd stefna verið önnur en sú formaða.  

Lykilárangursþættir Landhelgisgæslunnar, það er þeir þættir í starfseminni sem skera 

úr um það hvernig stofnuninni vegnar að sinna hlutverki sínu og þeim kröfum sem 

hagsmunaaðilar gera til hennar,  eru  hér skilgreindir út frá aðferðafræði Bryson (2011) 

þar sem notuð er SVÓT greining í bland við hagsmunaaðilagreiningu sem dregur fram 

lykilárangursþætti. Þá hefur skoðun á iðkendum, starfsháttum og iðkun stefnu verið 

skoðuð út frá nálgun Runólfs Smára Steinþórssonar og Söndru Margrétar 

Sigurjónsdóttur  (2015) með aðlögun og nánari útfærslu á þeirri aðferðafræði. Þar er 

framlag og virkni iðkenda stefnunnar skoðað yfir tíma, metið hversu formlegir og 

fjölbreyttir starfshættirnir eru og að lokum skoðað hvernig umsvif í starfseminni og 

pólitísk stefnumörkun spila saman. 

5.1 Greining lykilárangursþátta í starfsemi Landhelgisgæslunnar 

Starfsemi Landhelgisgæslunnar er á margan hátt fjölbreytileg með mikinn fjölbreytileika 

í starfsmannahópnum sem sést best á því að stofnunin greiðir laun eftir allt að 16 

kjarasamningum á hverjum tíma. Þarna fara saman ófaglærðir starfsmenn, sjóstéttir, 

flugmenn, flugvirkjar, sprengjusérfræðingar, sérfræðingar í sjókortagerð, verk- og 

tæknimenntað fólk, lögfræðingar, viðskiptafræðingar og svo mætti lengi telja. Þrátt fyrir 

mikinn fjölbreytileika í starfsmannaflórunni og ólík verksvið má segja að starfsemin sé í 

einni keðju þar sem allir hlekkirnir vinna saman að því að Landhelgisgæslan sé til taks. 
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Það að vera „til taks“ er hið skilgreinda hlutverk (e. mission statement) 

Landhelgisgæslunnar og að því ætti starfsemin að miðast. 

Til þess að svara því hverjir lykilárangursþættir séu leggur Bryson (2011) til að spurt 

sé að því hvað skipulagsheildin þurfi að gera sérstaklega vel í nútíð og framtíð til þess að 

uppfylla kröfur helstu hagsmunaaðila. Í því samhengi er lykilatriði að vita hverjir helstu 

hagsmunaaðilarnir eru og er hér horft til þeirra fyrirliggjandi gagna sem skoðuð voru í 

rannsóknarferlinu til að skilgreina hagsmunaaðilana. Viðmælendur rannsakanda hafa þá 

yfirfarið greininguna og komið með gagnlegar ábendingar sem eykur vægi 

greiningarinnar (Merriam, 2009). Horft er til þess hvaða stofnanir, fyrirtæki og hópar í 

samfélaginu eiga hagsmuna að gæta þegar þjónusta Landhelgisgæslunnar er annars 

vegar. Þessir hagsmunaaðilar voru síðan settir upp í graf þar sem áhugi þeirra og völd 

voru metin á tveimur ásum til þess að greina hverjir eru lykilhagsmunaaðilar (e. 

stakeholder power-interest grid) (Ackermann og Eden, 2011). 

Í þeirri greiningu sem hér fer á eftir hafa völd eða áhrif verið notuð á móti áhuga. 

Ackerman og Eden (2011) notuðust einvörðungu við völd og áhuga en þar sem það er 

mat rannsakanda og viðmælenda hans að margir hagsmunaaðilanna hafi ekki bein völd 

en töluverð áhrif er þessi framsetning notuð. Þeir sem hafa bein völd eru skilgreindir 

með blágrænum lit en aðrir sem taldir eru hafa áhrif á framvindu í umhverfi 

stofnunarinnar án þess að hafa bein völd eru gráir að lit á myndinni (mynd 14).  

Þátttakendur (e. players) í stefnumörkun Landhelgisgæslunnar eru þeir sem hafa 

mikil völd og mikinn áhuga á starfsemi stofnunarinnar. Þetta eru aðilar eins og 

innanríkisráðuneytið sem stofnunin heyrir undir, utanríkisráðuneytið sem fer með 

annan helstu málaflokka stofnunarinnar, sjómenn og samtök þeirra, starfsmenn  og 

stjórnendur Landhelgisgæslunnar, stéttarfélög starfsmanna, Alþingi og ríkisstjórn  

Íslands. Þá er Fjármála- og efnahagsráðuneytið í þessum hópi ásamt ISAVIA og 

flugrekendur í sjúkraflugi eru á mörkum þess að vera þátttakendur og viðfangsefni (e. 

subjects).  

Áhrifavaldar (e. context setters) eru þeir sem hafa áhrif á stefnumörkun vegna valds 

eða áhrifa sem þeir hafa í tengslum við starfsemi stofnunarinnar án þess að hafa mikinn 

áhuga. Í tilfelli Landhelgisgæslunnar eru þetta ráðuneyti sem bera ábyrgð á málaflokkum 

sem tengjast þjónustu Landhelgisgæslunnar eins og velferðarráðuneytið, atvinnuvega- 
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og nýsköpunarráðuneytið og umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Þá eru í þessum flokki 

Atlantshafsbandalagið og stjórnvöld í Bandaríkjunum sem eru helstu samstarfsþjóðir 

Íslendinga í öryggis- og varnarmálum sem og í tengslum við löggæslu, leit og björgun á 

hafinu við Ísland. Slysavarnafélagið Landsbjörg er samstarfsaðili í leit- og björgun og 

Neyðarlínan er í þessum flokki vegna samstarfssamnings um Vaktstöð siglinga, þá eru 

samtök fyrirtækja í sjávarútvegi á mörkum þess að vera í hópi þeirra sem skilgreindir eru 

sem áhrifavaldar og fjöldans (e. crowd). Stefnumiðuð stjórnun hagsmunaaðila mundi 

samkvæmt Ackerman og Eden (2011) fela í sér að Landhelgisgæslan færi að vinna að því 

að auka áhuga framantaldra aðila á starfsemi stofnunarinnar. Byggja upp markvisst 

samstarf og finna samstarfsflöt til þess að byggja undir það að Landhelgisgæslan nái að 

uppfylla kröfur þessara hagsmunaaðila.  
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Mynd 14 - Hagsmunaaðilagreining út frá valdi, áhrifum og áhuga fyrir stefnu Landhelgisgæslunnar 

Viðfangsefni (e. subjects) eru síðan þeir aðilar sem hafa áhuga á starfsemi 

Landhelgisgæslunnar en hafa ekki mikil völd þegar kemur að starfsemi hennar. Þetta eru 
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stofnanir og hópar í samfélaginu sem reiða sig á þjónustu Landhelgisgæslunnar undir 

mismunandi kringumstæðum. Þessa hópa mætti jafnframt virkja betur samkvæmt 

kenningum um stefnumiðaða stjórnun hagsmunaaðila með því að byggja upp samstarf 

og mynda þrýsting til að auka áhrif þeirra á málaflokkinn (Ackermann og Eden, 2011).  

Þeir aðilar sem hafa lítinn áhuga og lítil völd eru kallaðir fjöldinn (e. crowd) í módeli 

Ackerman og Eden (2011). Þar eru aðilar sem líklega er ekki mikill akkur í að fjárfesta 

tíma og orku til að breyta staðsetningu þeirra í þessu neti en þó geta þarna leynst hópar 

sem gætu haft mikil áhrif á starfsumhverfi stofnunarinnar ef áhugi þeirra væri virkjaður. 

Má þar nefna spítala og umhverfissinna sem dæmi um hópa sem geta haft áhrif í 

samfélaginu ef áhugi þeirra á málefninu er til staðar. 

Styrkleikar Veikleikar

Tækifæri Ógnanir

 Vel þjálfað starfsfólk með sérþekkingu og reynslu
 Tryggð starfsmanna við stofnunina
 Öflug yfirsýn yfir starfssvæði Landhelgisgæslunnar 

í stjórnstöð í Skógarhlíð og í Keflavík
 Öflugt varðskip – V/S Þór
 Öflug leitar- og björgunarflugvél – TF-SIF
 Tvær Super Puma þyrlur til taks 92% af árinu
 Sveigjanleiki starfsfólks
 Góð tengsl stofnunarinnar við strandgæslur og 

heri samstarfsþjóða
 Kostnaðarvitund stjórnenda og starfsmanna 
 Lausnamiðaður rekstur þar sem leitað er leiða til 

að ná inn tekjum eða skera niður kostnað svo 
mæta megi fjárlögum hverju sinni

 Einungis fimm áhafnir á þyrlum
 Einungis tvær áhafnir á björgunarflugvél
 Einungis tvær áhafnir á varðskip
 Þörf á sérhæfðum starfsmönnum með dýra þjálfun 

í flugi, sprengjudeild og sjómælingum
 Eldri varðskipin  þarfnast endurnýjunar
 Þyrlufloti þarfnast endurnýjunar
 Fjöldi mannvirkja sem eru í umsjón stofnunarinnar 

án þess að fé til viðhalds sé nægjanlegt
 TF-SIF einungis til staðar 60% af árinu á Íslandi 

vegna fjárskorts
 Margar starfsstöðvar sem hver hefur sína 

menningu
 Innviðir eins og þjálfun starfsmanna, gæðastjórnun 

og fleiri þættir þarfnast frekari uppbyggingar

 Uppsögn Neyðarlínunnar á samningi um VSS
 Pólitískur óstöðugleiki sem veldur tíðum skiptum á 

ráðherrum sem tefur framgang mála
 Að fjárheimildir dugi ekki til að viðhalda 

þjónustustigi í samræmi við lagaskyldu og 
samninga

  Að endurnýjun tækjakosts verði ekki í samræmi 
við þarfir.

 Að ferðamannastraumur auki álag á þyrlusveit 
 Að aukin skipaumferð á starfssvæði LHG auki 

álagið 
 Að minni þjónusta heilbrigðisstofnana á 

Landsbyggðinni auki álag á þyrlusveit 
 Mengunarslys á starfssvæði LHG
 Óstöðugleiki í heiminum, hryðjuverkaógn og 

stríðsrekstur

 Stofnunin nýtur trausts hjá almenningi
 Frekara samstarf við Dani í tengslum við löggæslu, 

eftirlit, leit og björgun
 Sækja meira fé í mannvirkjasjóð NATO til 

uppbyggingar á varnar- og öryggissvæðum
 Áhugi Bandaríkjamanna á mannvirkjum og 

aðstöðu í Keflavík
 Að skoða gjaldtöku heimildir í tengslum við sjúkra- 

og neyðarflutninga með erlenda ferðamenn
 Frekara samstarf við Slysavarnafélagið 

Landsbjörgu og aðra viðbragðsaðila innanlands
 Frekara samstarf við útgerðir í tengslum við 

þjálfun og viðbragð þegar vá steðjar að
 Uppbygging á alþjóðlegri björgunarmiðstöð í 

Keflavík

 

Mynd 15 - SVÓT greining á Landhelgisgæslu Íslands 

Eftir að hagsmunaaðilar hafa verið skilgreindir er því svarað hvað stofnunin þarf að 

gera til þess að mæta kröfum þessara hagsmunaaðila. Í framhaldinu er svo horft á SVÓT 
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greininguna (mynd 15) og skoðað hvaða þættir koma fram í SVÓT greiningu og tengjast 

kröfum hagsmunaaðilanna í samræmi við aðferðafræði Bryson (2011).  

SVÓT greining var framkvæmd út frá fyrirliggjandi gögnum og var mest horft til 

Landhelgisgæsluáætlunar 2016 - 2020 sem liggur fyrir í drögum. Þar koma fram flestir 

þeir þættir sem settir eru fram í þessari greiningu þó framsetningin sé ólík. Þessi 

greining er ekki tæmandi en hún gefur til kynna þá þætti sem helst hafa áhrif í innra og 

ytra umhverfi Landhelgisgæslunnar. 

Þegar hagsmunaaðilarnir hafa verið tilgreindir og því velt upp hvaða kröfur þeir gera 

til Landhelgisgæslunnar þá eru fjórir meginþættir sem standa uppúr sem kröfur til 

stofnunarinnar: 

 Að Landhelgisgæslan hafi alltaf góða stöðumynd af starfssvæði sínu bæði 
hvað varðar löggæslu, leit og björgun og öryggis- og varnarmál. 

 Að Landhelgisgæslan geti brugðist við atvikum sem verða á starfssvæði 
hennar tímanlega og með öruggum hætti. 

 Að Landhelgisgæslan sé rekin með hagkvæmni og skilvirkni að leiðarljósi. 

 Að Landhelgisgæslan sé eftirsóknarverður vinnustaður. 

Er það mat rannsakanda að þetta séu lykilatriði fyrir árangursríkan rekstur 

stofnunarinnar sem byggja á mati á því hvaða kröfur ólíkir hagsmunaaðilar gera til 

hennar auk þess sem styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri hafa verið greind niður 

eftir þessum fjórum þáttum, þ.e. stöðumynd, viðbragði, hagkvæmni og skilvirkni og að 

Landhelgisgæslan sé eftirsóknarverður vinnustaður (viðauki 2). Á bak við þessi lykilatriði 

eru lykilárangursþættir sem segja til um hvort þessum lykilatriðum sem sett eru fram 

hér á undan verður náð. Lykilárangursþættir svo tryggja megi fullnægjandi stöðumynd 

af starfssvæði Landhelgisgæslunnar eru meðal annars eftirfarandi: 

 Áreiðanleiki (e. availability) tækja og kerfa sem Landhelgisgæslan notar til 
þess að byggja upp stöðumyndina. 

 Að til staðar sé víðtækt samstarf og samvinna við nágrannaríki sem tryggir 
skipti á upplýsingum um mikilvæga þætti á starfssvæði Landhelgisgæslunnar. 

 Aðgengi að sérhæfðu starfsfólki sem hefur færni og þekkingu til þess að 
greina upplýsingar sem berast og grípa til viðeigandi ráðstafana. 

 Upplýsingatækni sem gerir stofnuninni kleift að greina mikið magn af gögnum 
á skömmum tíma svo gripið sé til ráðstafana tímanlega. 
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Lykilárangursþættir sem tryggja viðbragð stofnunarinnar eru að hluta þeir sömu og 

þeir sem tryggja stöðumyndina. Áreiðanleiki tækja og kerfa er hluti af því sem tryggir 

viðunandi viðbragð, það er að Landhelgisgæslan geti komist á vettvang atvika innan 

tilsettra tímamarka. Fleiri atriði koma þarna til: 

 Aðgengi að áhöfnum á þyrlum, skipum og flugvélum og aðgengi að 
sprengjusérfræðingum allan sólahringinn, allan ársins hring. 

 Vel þjálfaðir starfsmenn. 

 Vel skilgreindir verkferlar. 

Landhelgisgæslan rekur dýr tæki sem jafnframt eru dýr í rekstri og því er mikilvægt að 

horfa til skilvirkni í aðfangakeðjunni. Þá eru laun um helmingur af rekstrarkostnaði 

Landhelgisgæslunnar á ársgrundvelli auk þess sem innkaup á varahlutum og 

rekstrarvöru eru umtalsverð. Lykilárangursþættir sem tryggja hagkvæmni og skilvirkni í 

rekstri eru meðal annars eftirfarandi: 

 Unnið er eftir langtíma fjárfestingaáætlun vegna fjárfestinga í tækjum og 
kerfum og ákvarðanir um fjárfestingar og fjármögnun þeirra byggir á 
líftímagreiningu (e. lifecycle analysis). 

 Kjarasamningar og stofnanasamningar við starfsmenn eru sniðnir að þörfum 
stofnunarinnar og taka mið af breytingum í tækjakosti og tækni eins og við á. 

 Innkaup vöru og þjónustu eru í gagnsæu innkaupaferli sem samræmist lögum 
um opinber innkaup. 

 

Til að Landhelgisgæslan geti tryggt stöðumyndina, viðbragðið og hagkvæmnina þarf 

hún líka að vera eftirsóknarverður vinnustaður. Starfsmannavelta sem færi fram úr hófi 

er líkleg til að auka kostnað, minnka færni og þannig draga úr árangri 

Landhelgisgæslunnar í tengslum við þessi lykilatriði sem talin eru upp að framan. 

Lykilárangursþættir sem tryggja að Landhelgisgæslan sé eftirsóknarverður vinnustaður 

eru meðal annars eftirfarandi: 

 Fagleg stjórnun sem felur í sér skýrar boðleiðir og reglulega endurgjöf til 
starfsmanna. 

 Starfsmönnum er gefið tækifæri til þjálfunar í samræmi við skyldur sínar. 

 Vel skilgreindir verkferlar. 
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 Samkeppnishæf kjör á vinnumarkaði. 

Landhelgisgæslan ætti að horfa til þessara þátta við mælingar á árangri. Þegar litið er 

yfir Landhelgisgæsluáætlunina sem nú er í vinnslu má sjá að þessir þættir eru allir hluti 

af þeim yfirmarkmiðum sem sett eru fram í áætluninni ásamt fleiri þáttum. 

Til þess að tryggja stöðumynd, viðbragð, hagkvæmni og skilvirkni og að 

Landhelgisgæslan sé eftirsóknarverður vinnustaður þarf að vinna aðgerðaáætlun sem 

miðar að því að nýta styrkleikana, vinna með veikleikana, nýta tækifærin og gera 

viðeigandi ráðstafanir varðandi þær ógnir sem steðja að stofnuninni. Í 

Landhelgisgæsluáætluninni 2016 - 2020 sem liggur fyrir í drögum er aðgerðaáætlun sem 

miðar að því að ýta undir lykilárangursþætti eins og þeir hafa verið skilgreindir hér. 

Aðgerðirnar snúa að því að bæta vinnustaðinn, auka hagkvæmni og skilvirkni sem og að 

bæta viðbragð og stöðumynd Landhelgisgæslunnar. Aðgerðaáætlunin hefur verið 

verðmetin og er mat stjórnenda Landhelgisgæslunnar að stofnunin þurfi rúmlega 1,4 

milljarða í viðbótarframlög á ári til þess að þjónustustig stofnunarinnar verði viðunandi. 

Þessir fjármunir eru fyrst og fremst hugsaðir til þess að fjölga áhöfnum á þyrlum, 

varðskipum og flugvélum svo bæta megi þjónustustig sem snýr að stöðumyndinni og 

viðbragðinu. Ekki liggur fyrir hvort stjórnvöld eru sammála þessu mati eða munu 

fjármagna þessa áætlun eins og hún liggur fyrir í drögum. 

5.2 Stefna í reynd 

Í greiningu á stefnu Landhelgisgæslunnar út frá hugmyndum um stefnu í reynd er notast 

við nálgun Runólfs Smára Steinþórssonar og Söndru Margrétar Sigurjónsdóttur (2015) 

um stefnu í reynd  þar sem þau byggja greiningu sína á þríþættri skiptingu: 

 Virkni og framlag starfsfólks 

 Fjölbreytni og form starfshátta 

 Umsvif og samspil við viðskiptavini 

Þessir þættir eru skoðaðir yfir tíma og í ljósi þess að hér er verið að fást við 

skipulagsheild sem er í opinberum rekstri þá þarfnast þessi nálgun aðlögunar við. Hér 

verður stefnan skoðuð út frá eftirfarandi þáttum: 

 Virkni og framlagi iðkenda stefnunnar 
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 Fjölbreytni og form starfshátta 

 Umsvif í starfi og pólitísk áhrif 

Virknin er metin út frá því hversu margir koma að stefnumiðuðu starfi 

Landhelgisgæslunnar á hverjum tíma og framlagið er metið út frá því hvort sú virkni 

hefur áhrif til stefnubreytinga eða ýtir undir að formuð stefna sé innleidd. Virknin og 

framlagið eru metin út frá fyrirliggjandi gögnum og staðsett í grafi til glöggvunar fyrir 

lesandann.  

Þegar litið er til starfshátta eru þeir metnir annars vegar út frá því hversu formlegir 

eða óformlegir þeir eru og hins vegar út frá því hversu fjölbreyttir starfshættirnir eru 

með tilliti til þeirra verkfæra og aðferða sem notaðar eru við hina formlegu stefnumótun 

stofnunarinnar sem jafnframt er sett fram myndrænt. 

Í þriðja lagi er litið til þess hversu mikið umsvif stofnunarinnar breytast yfir tíma og þá 

er horft til þess hversu mikil áhrif pólitísk stefnumörkun hefur á þær breytingar sem 

verða í umsvifum. Með umsvifum er horft til landfræðilegra umsvifa, umsvifa út frá 

verkefnasviðum og umsvifa einstaka starfseininga innan Landhelgisgæslunnar. Þessar 

breytur eru skoðaðar yfir tíma líkt og þær breytur sem lýst er hér á undan og 

niðurstaðan sett fram í grafi. 

5.2.1 Virkni  og framlag iðkenda stefnunnar 

Iðkendur stefnunnar í tilfelli opinberrar skipulagsheildar eins og Landhelgisgæslunnar 

eru allt frá því að vera ráðherrar í ríkisstjórn hverju sinni, alþingismenn á hverjum tíma, 

embættismenn og sérfræðingar í fagráðuneytum, forstjóri Landhelgisgæslunnar, 

lykilstjórnendur stofnunarinnar og aðrir starfsmenn auk ráðgjafa sem bæði geta verið 

hluti af stefnumiðuðu starfi fyrir tilstuðlan stofnunarinnar sem og fagráðuneytisins. Þá 

geta lykilhagsmunaaðilar Landhelgisgæslunnar jafnframt verið iðkendur stefnu í þessum 

skilningi. Í þessari rannsókn hefur sjónarhorn stofnunarinnar ráðið för en jafnframt hafa 

opinber gögn um umræðu og athafnir aðila utan stofnunar ásamt sýn viðmælenda 

varpað ljósi á þessa ytri aðila sem iðkendur stefnu hjá Landhelgisgæslunni. 

Á ári hverju  er gefið gildi út frá virkni annars vegar og framlagi hins vegar. Hver gildin 

eru er háð mati rannsakandans en til að matið væri eins hlutlægt og hægt er miðað við 

aðferðafræði rannsóknar var settur upp fimm stiga kvarði þar sem virkni og framlag 
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voru metin frá því að vera mikil og yfir í að vera lítil. Mikil virkni/framlag gáfu 100 stig og 

lítil virkni/framlag gáfu 0 stig .  

Jafnframt voru listaðir upp niður á ár þeir aðilar sem rannsakandi sá merki um að 

kæmu að stefnumiðuðu starfi og stig gefin út frá skilgreiningu rannsakandans á því hvað 

er metið mikið og hvað er metið lítið (tafla 3). Þá voru listaðir upp niður á ár þær 

stefnubreytingar eða sjáanleg merki um eftirfylgni með settri stefnu. Framlagið var svo 

metið með sama hætti og virknin, þ.e. rannsakandi gaf hverju ári stig út frá skilgreiningu 

á því hvað hann mat vera mikið framlag og hvað lítið (tafla 4). 

Tafla 3 - Virkni iðkenda 

 

Tafla 4 - Framlag iðkenda 

 

Þeir iðkendur sem birtast rannsakanda sem stærstu áhrifavaldar í tengslum við stefnu 

og stefnubreytingar stofnunarinnar eru Björn Bjarnason fyrrverandi dóms- og 

kirkjumálaráðherra annars vegar og hins vegar núverandi forstjóri stofnunarinnar, Georg 

Kr. Lárusson. Aðrir hafa komið að formun hinnar formlegu stefnu og þar kemur í upphafi 

til kasta ráðgjafa frá IMG og sjást þess merki í gögnunum að ráðgjafinn hefur haft áhrif á 

þau verkfæri og þá aðferðafræði sem valin er. Í gegnum ferlið koma nokkrir aðilar í 

fagráðuneytinu að hinni formlegu stefnumótun, bæði embættismenn og sérfræðingar. Í 

þessum skilningi eru embættismenn ráðuneytisstjóri og skrifstofustjórar en 

sérfræðingar aðrir starfsmenn sem koma við sögu. Merkja má áhrif starfsmanna fyrrum 

Varnamálastofnunar á stefnu og er líklegt að fleiri hagsmunaaðilar séu iðkendur þó þess 

sjái ekki beint stað í gögnunum. 

Virkni Stig Lýsing

Mikil 100 Mjög fjölbreyttur hópur tekur þátt í stefnumótun

Frekar mikil 75 Frekar fjölbreyttur hópur tekur þátt í stefnumótun

Meðal 50 Einhver fjölbreytni er í hópi þeirra sem taka þátt í stefnumótun

Frekar lítil 25 Frekar lítil fjölbreytni í hópi þeirra sem taka þátt í stefnumótun

Lítil 0 Lítil fjölbreytni í hópi þeirra sem taka þátt í stefnumótun

Framlag Stig Lýsing

Mikil 100 Mikil breyting á stefnu og/eða eftirfylgni með stefnu

Frekar mikil 75 Frekar mikil breyting á stefnu og/eða eftirfylgni með stefnu

Meðal 50 Einver breyting á stefnu og/eða eftirfylgni með stefnu

Frekar lítil 25 Frekar lítil breyting á stefnu og/eða frekar lítil eftirfylgni með stefnu

Lítil 0 Litlar breytingar og/eða lítil eftirfylgni með stefnu
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Mynd 16 sýnir með hvaða hætti samspil virkni iðkenda og framlag þeirra til 

stefnumiðaðs starfs er yfir tíma út frá þeirri greiningu sem rannsakandi hefur 

framkvæmt á gögnunum. Þarna má sjá að á árunum 2005 - 2007 er bæði framlag og 

virkni metið mikið þar sem lagður er grunnur að framtíðarsýn fyrir Landhelgisgæsluna, 

ráðherra er með mikil áform um framtíð stofnunarinnar, það kemur inn nýr forstjóri 

sem virkjar með sér starfsmenn og eru bæði ráðuneytið og Alþingi að marka stefnu 

varðandi Landhelgisgæsluna. Þessi stefnumótunarvinna stendur í tvö ár og á þessum 

tíma eru teknar ákvarðanir um fjárfrekar fjárfestingar, ný lög um Landhelgisgæsluna eru 

samþykkt árið 2006 og stofnunin flyst í nýtt húsnæði það sama ár. Flutningurinn hafði 

áhrif til meiri samvinnu milli viðbragðsaðila sem staddir eru í húsinu og markaði þannig 

ákveðna stefnubreytingu í vinnulagi stofnunarinnar. 

 

 

Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 má sjá þess merki að virkni dettur verulega 

niður. Það virðist á gögnunum sem æðstu stjórnendur og ráðamenn hafi fyrst og fremst 

komið að stefnumiðuðu starfi og í raun má sjá á viðtölum að hugsunin hafi fyrst og 

fremst verið að stýra stofnuninni frá degi til dags og komast í gegnum þær hremmingar 

sem menn stóðu frammi fyrir. Á sama tíma og virknin er lítil verða verulegar 

stefnubreytingar í starfseminni þar sem fjárframlögin fara að minnka á árinu 2009 og í 

kjölfarið fækkar starfsmönnum um 8%. Á árunum 2008 til 2011 verður verulegur 

samdráttur í úthaldsdögum varðskipa við Íslandsstrendur sem verður að teljast ákveðin 

stefnubreyting hjá stofnuninni og á svipuðum tíma útvíkkar Landhelgisgæslan starfsvæði 

sitt með því að taka þátt í landamæragæslu fyrir Frontex.  
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Mynd 16 - Framlag og virkni iðkenda hjá Landhelgisgæslu Íslands 
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Virknin er metin lítil frá 2008 – 2014 og er það fyrst og fremst í ljósi þess að 

stjórnendur og ráðamenn eru þeir sem koma að stefnumiðuðu starfi. Virknin hækkar á 

árinu 2015 þar sem leitað var eftir innleggi frá deildum í vinnu við langtímaáætlun 

stofnunarinnar sem nær þá út fyrir raðir æðstu stjórnenda og ráðamanna. Framlagið 

virðast detta niður á árunum 2013 – 2014 og lítil breyting eða eftirfylgni með stefnu átti 

sér stað þegar fyrirliggjandi gögn sem höfð voru til hliðsjónar eru skoðuð. Á árinu 2015 

eykst framlagið þar sem gerðar eru skipulagsbreytingar, fenginn er ráðgjafi til að þjappa 

saman stjórnendateyminu og jafnframt er skrifað undir árangursstjórnunarsamning sem 

ýtir undir eftirfylgni með settri stefnu stofnunarinnar. 

5.2.2 Fjölbreytni og form starfshátta 

Þegar fjallað er um form starfshátta í stefnumiðuðu starfi hjá Landhelgisgæslunni þá er 

litið til þess hversu formlegt ferli er í kringum stefnumótandi ákvarðanir eða athafnir 

sem hafa skýra stefnumarkandi þýðingu. Fjölbreytnin snýr þá að því að skoða hvort 

notaðir eru ráðgjafar í vinnunni, vinnustofur, innri og ytri greiningar á starfseminni, 

fræðilegur rammi, vinnuhópar, stýrihópar og svo framvegis. Eftir því sem fleiri nálganir 

eru notaðar þeim mun fjölbreyttari eru starfshættirnir metnir. 

Tafla 5 - Form starfshátta 

 

Tafla 6 - Fjölbreytni starfshátta 

 

Hverju ári er gefið gildi út frá formi starfshátta annars vegar og fjölbreytni þeirra hins 

vegar. Hver gildin eru er háð mati rannsakandans en til að matið væri eins hlutlægt og 

hægt væri miðað við aðferðafræði rannsóknar var settur upp fimm stiga kvarði þar sem 

form var metið frá því að vera mjög formlegt og yfir í óformlegt og fjölbreytni var metin 

Form Stig Lýsing

Mjög formlegt 100 Stefnumótun er í mjög formlegu ferli

Frekar formlegt 75 Stefnumótun er í frekar formlegu ferli

Einhverju leyti formlegt 50 Stefnumótun er að einhverju leyti í formlegu ferli

Frekar lítið formlegt 25 Stefnumotun er í frekar  lítið formlegu ferli

Mjog lítið formlegt 0 Stefnumótun er í mjög lítið formlegu ferli

Fjölbreytni Stig Lýsing

Mikil 100 Mörg verkfæri og aðferðir eru notaðar í stefnumótun

Frekar mikil 75 Frekar mörg verkfæri og aðferðir eru notaðar í stefnumótun

Meðal 50 Einhver verkfæri og aðferðir eru notuð í stefnumótun

Frekar lítil 25 Frekar fá verkfæri og aðferðir eru notuð í stefnumótun

Lítil 0 Mjög fá verkfæri og aðferðir eru notuð í stefnumótun



 

95 

mikil og yfir í að vera lítil. Efsta stig skalann gaf 100 stig og neðsta stigið 0 stig (tafla 5 og 

tafla 6). Þá var hvert ár skoðað sérstaklega út frá því hvað gögnin sögðu um form annars 

vegar og fjölbreytni hins vegar. Niðurstaða úr þeirri skoðun endurspeglast síðan í grafi 

sem sýnir samspilið á milli forms og fjölbreytni starfshátta (mynd 17). 

Snemma á árinu 2005 setur forstjóri Landhelgisgæslunnar af stað formlegt 

stefnumótunarferli sem nær yfir tveggja ára tímabil. Segja má að formið í starfsháttum 

stefnumótunar sé frekar mikið þar sem unnið er með skipulegum hætti að því að 

skilgreina hlutverk, gildi og framtíðarsýn Landhelgisgæslunnar. Í framhaldinu tekur við 

frekar formleg vinna með fagráðuneytinu við árangursstjórnunarsamning og í 

framhaldinu er starfshópur sem vinnur þriggja ára áætlun fyrir Landhelgisgæsluna. Sú 

vinna er unnin í samráði við fagráðuneytið og má sjá þess merki að 

árangursstjórnunarsamningurinn er unnin eftir forskrift fjármálaráðuneytisins. Þar sést 

greinileg samsvörun við þá framsetningu sem gefin var út í handbók sem 

fjármálaráðuneytið gaf út árið 2004 og heitir Árangurstjórnun í ríkisrekstri. 

Landhelgisgæsluáætlunin var ekki beint unnin eftir forskrift en aðferðafræðin var að 

hluta til sótt í verkefnisstjórnunarnám hjá Háskóla Íslands sem Auðunn Friðriksson hafði 

setið stuttu áður. Þar má því segja að iðkandi hafi bætt við fjölbreytni starfshátta í 

stefnumiðuðu starfi. Eftir að þessari formlegu vinnu lauk árið 2007 má segja að 

formfesta starfshátta minnki og verður frekar lítil allar götur til ársins 2014 þegar farið 

er af stað með greiningarvinnu á rekstri Landhelgisgæslunnar fyrir tilstuðlan 

innanríkisráðuneytisins. Þá er skipaður starfshópur sem samanstendur af sérfræðingum 

úr ráðuneytinu og stjórnendum Landhelgisgæslunnar. Rekstrargreiningin var notuð sem 

grunnur fyrir gerð árangursstjórnunarsamnings sem og sem innlegg í gerð fimm ára 

áætlunar. Þannig jókst formið aftur í starfsháttunum á árunum 2014 og 2015.  

Fjölbreytni starfsháttanna fylgir nokkuð því hversu formlegir þeir eru en í upphafi er 

notast við margvíslegar aðferðir til þess að forma og móta þessu stefnu sem sett var. Þar 

má nefna vinnustaðagreiningu, vinnuhópa um einstök málefni sem var ætlað að vinna 

að úrbótum, tveggja daga greiningafundur þar sem tækifæri til úrbóta eru greind. Þessi 

vinnustofa var eftir forskrift frá ráðgjafanum. Í framhaldinu minnkar fjölbreytnin og í 

raun eru ekki mikil merki um stefnumiðað starf með markvissum verkfærum á árinu 

2008. Á árinu 2009 er farið í skipulagsbreytingar og það má álykta að þær séu unnar eftir 
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forskrift frá fjármálaráðuneytinu um starfaskipulag þar sem stoðsvið er aðgreint frá 

kjarnasviðum. Á árunum 2010 – 2012 eru ekki mikil merki um nýbreytni í starfsháttum 

eða að unnið sé með skipulegum hætti að stefnumiðuðu starfi innan stofnunarinnar. Á 

árinu 2013 og 2014 er síðan farið í vinnu með mælaborð stjórnenda í samvinnu við 

ráðgjafafyrirtækið Intellecta. Þar er sett af stað vinna við að skilgreina mælikvarða og þó 

að þeirri vinnu sé ekki enn endanlega lokið má segja að viðleitni hafi verið til þess að 

nýta fleiri verkfæri til þess að ná fram formaðri stefnu í 

stofnuninni.

 

Mynd 17 - Fjölbreytni og form starfshátta hjá Landhelgisgæslu Íslands 

Jafnframt árið 2014 er unnin vinnustaðagreining með aðstoð ráðgjafa frá Capacent. 

Þarna var brugðist við því að stofnunin fékk fremur slaka útkomu í vinnustaðakönnun 

SFR-stéttarfélags í almannaþjónustu og var ákveðið að finna rót vandans með því að fá 

inn ráðgjafa sem hitti flesta starfsmenn ýmist í hópum eða einslega. Jafnframt var hafin 

vinna við að gera greiningu á rekstrinum sem var hugsað sem innlegg í 

langtímaáætlunargerð stofnunarinnar. Þá voru gerðar breytingar á starfsháttum 

yfirstjórnar á árinu 2015 þar sem fyrst var gerð skipulagsbreyting og settur einn 

stjórnandi yfir öll viðhaldsmál Landhelgisgæslunnar og þá var tekin upp sú nýbreytni að 

stjórnendateymi sem skipað er yfirmönnum stoðsviða, framkvæmdastjóra aðgerðasviðs 

og verkefnisstjóra á aðgerðasviði ásamt forstjóra hittist vikulega til þess að ræða stærri 

mál og taka stefnumarkandi ákvarðanir. Jafnframt voru haldnar tvær vinnustofur á árinu 

2015, önnur tveggja daga þar sem lagðar voru línur fyrir árið og hin vinnustofan var 

dagsfundur þar sem áætlun ársins 2016 var rædd og línur lagðar. 
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Það má greina töluverða fylgni á milli þess hversu formlegir starfshættirnir eru og 

hversu fjölbreyttir þeir eru þó svo að ekki verði fullyrt hér um orsakasamhengi þar á 

milli. 

5.2.3 Umsvif og pólitísk stefnumörkun 

Umsvifin eru metin út frá því hvort starfsemi, starfssvæði eða starfsemi einstaka 

starfseininga hjá Landhelgisgæslunni hefur breyst að umfangi yfir þann tíma sem er til 

skoðunar. Þegar litið er til þess hvernig pólitísk stefnumörkun hefur haft áhrif á 

starfsemi stofnunarinnar þá er í þessu samhengi verið að skoða stefnumótun og áhrif á 

hana. 

Hverju ári er gefið gildi út frá umsvifum annars vegar og pólitískum áhrifum á stefnu 

hins vegar. Hver gildin eru er háð mati rannsakandans en til að matið væri eins hlutlægt 

og hægt er miðað við aðferðafræði rannsóknar var settur upp fimm stiga kvarði þar sem 

breytingar í umsvifum voru taldar miklar og yfir í það að vera taldar litlar. Þá voru 

pólitísk áhrif metin frá því að vera mikil og yfir í að vera lítil. Efsta stig skalans gaf 100 

stig og neðsta stigið 0 stig (tafla 7 og tafla 8). Þá var hvert ár skoðað sérstaklega út frá 

því hvað gögnin sögðu um umsvif annars vegar og pólitísk áhrif hins vegar. Niðurstaða úr 

þeirri skoðun endurspeglast síðan í grafi sem sýnir samspilið á milli umsvifa og 

pólitískrar stefnumörkunar (mynd 18). 

Tafla 7 - Umsvif 

 

Tafla 8 - Pólitísk stefnumörkun 

 

Umsvif Stig Lýsing

Mjög breytt 100 Umsvifin hafa breyst mjög  mikið til aukningar eða minnkunar

Frekar breytt 75 Umsvifin hafa breyst frekar mikið til aukningar eða minnkunar

Breytt 50 Umsvifin hafa breyst til aukningar eða minnkunar

Frekar lítið breytt 25 Umsvifin hafa frekar lítið breyst til aukningar eða minnkunar

Lítið breytt 0 Umfsvifin hafa lítið breyst til aukningar eða minnkunar

Pólitísk stefnumörkun Stig Lýsing

Mikil 100 Pólitísk áhrif á stefnu eru  mikil

Frekar mikil 75 Pólitísk áhrif á stefnu eru frekar mikil

Meðal 50 Pólitísk áhrif á stefnu eru einhver

Frekar lítil 25 Pólitísk áhrif  á stefnu eru frekar lítil

Lítil 0 Pólitísk áhrif á stefnu eru lítil
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Á árinu 2005 er ráðinn inn til Landhelgisgæslunnar nýr forstjóri og má segja að þetta 

sé pólitísk ákvörðun sem klárlega hefur haft áhrif á stefnumiðað starf 

Landhelgisgæslunnar. Jafnframt er ráðherrann á þeim tíma, Björn Bjarnason, að miðla 

sýn sinni á það hversu mikilvægt hlutverk Landhelgisgæslan hefur í samfélaginu. Ekki 

verða teljandi breytingar á umsvifum Landhelgisgæslunnar á árinu 2005. Árið 2006 flyst 

Landhelgisgæslan í Skógarhlíð sem var hluti af pólitískri stefnumörkun sem og aðkoma 

Landhelgisgæslunnar að rekstri Vaktstöðvar siglinga. Þá verða á árinu 2006 verða 

straumhvörf í umsvifum þar sem varnarliðið er á förum og tekin er ákvörðum um að 

styrkja þyrlubjörgunarsveitina. Þarna koma inn meiri fjármunir af fjárlögum til þess að 

styrkja umsvif og þjónustu flugdeildar Landhelgisgæslunnar. Þessi ákvörðun er pólitísk 

þó segja megi að hún sé að sumu leyti drifin áfram af ytri kröftum og sé því viðbragð 

fremur en framsýni.  

Á árinu 2007 heldur áfram uppbygging á þyrlubjörgunarsveit og það ár er 

undirritaður árangursstjórnunarsamningur og lokið er við þriggja ára 

Landhelgisgæsluáætlun. Þó síðar komi í ljós að hluti af þeim fyrirætlunum sem sett eru 

fram í árangursstjórnunarsamningi eins og að huga að bættu húsnæði fyrir flugdeild 

Landhelgisgæslunnar gangi ekki eftir þá má segja að þetta hafi verið skýr stefnumörkun 

af hálfu stjórnvalda í samvinnu við stofnunina. Árið 2008 breytast umsvifin lítið en þó 

dregur úr úthaldsdögum skipa og örlítill samdráttur verður í flugstundum. Viðbrögð 

stjórnenda Landhelgisgæslunnar haustið 2008 þegar efnahagskreppan skall á var að 

hætta öllu nema því sem ekki varð hjá komist. Það eru ekki nein sérstök merki um 

pólitíska stefnumörkun í þessum efnum á árinu 2008 og því má segja að breyting á 

umsvifum markist af viðbragði stjórnenda við ytri áhrifum. 

Árið 2009 – 2011 markast sú stefnumörkun sem kom frá stjórnvöldum fyrst og fremst 

verið af niðurskurðarkröfum. Til viðbótar var tekin sú ákvörðun á árinu 2010 að 

Landhelgisgæslan tæki við verkefnum fyrrum Varnamálastofnunar. Ákvörðun um 

niðurskurð hafði áhrif á starfsemi Landhelgisgæslunnar þó að ekki sé að finna að 

stjórnvöld hafi varðað hvaða leið skyldi farin í breytingum á þjónustu. Stjórnendur 

Landhelgisgæslunnar fækkuðu fólki á árinu 2009 og héldu áfram að draga úr 

úthaldsdögum varðskipa. Á árinu 2010 ákveður forstjóri Landhelgisgæslunnar eftir 

samráð við sitt fagráðuneyti að fara með skip og síðar flugvél í erlend verkefni til þess að 
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afla tekna. Þetta er viðbragð við þeim mikla niðurskurði og rekstrarvanda sem stofnunin 

stóð frammi fyrir. 

 

Mynd 18 - Umsvif og pólitísk stefnumörkun hjá Landhelgisgæslu Íslands 

Á árinu 2012 var tekin ákvörðun um að leigja þriðju þyrluna til Landhelgisgæslunnar 

sem jók við þjónustustig þyrlubjörgunarsveitarinnar. Sú ákvörðun var tekin á Alþingi en 

á árunum 2013 og 2014 eru umsvif Landhelgisgæslunnar svipuð og árin á undan og ekki 

er að sjá að mikil pólitísk stefnumörkun hafi átt sér stað á þessum tíma. Á árinu 2015 er 

tekin ákvörðun af stjórnendum Landhelgisgæslunnar að hætta með skip í rekstri fyrir 

Frontex. Þessi ákvörðun kom til af fjárhagslegum ástæðum og má segja að stjórnvöld 

hafi stutt þá ákvörðun með því að veita ekki frekara fjármagni í skiparekstur 

Landhelgisgæslunnar eins og óskað var eftir. 

Þegar horft er á umsvif annars vegar og pólitíska stefnumörkun hins vegar í því tilfelli 

sem hér er til rannsóknar má sjá að það er fylgni þar á milli. Hinsvegar má segja að það 

sé ekki alltaf þannig að breyting á umsvifum sé með beinum hætti sú stefnumörkun sem 

kemur frá stjórnvöldum heldur oftar en ekki afleiðing af öðrum stefnumarkandi 

ákvörðunum stjórnvalda. Þar ber helst að nefna að ákvörðun um að fara í erlend 

verkefni með tæki og mannskap kemur til vegna ákvörðunar stjórnvalda um að skera 

niður fjárframlög til Landhelgisgæslunnar. Sú ákvörðun kemur aftur til vegna ytri 

aðstæðna sem sköpuðust í samfélaginu.  
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6 Niðurstöður 

Stefnumótun opinberra skipulagsheilda á Íslandi er viðfangsefni sem tilefni er til að 

rannsaka frekar og er þetta verkefni liður í því að auka við þekkingu á því með hvaða 

hætti stefnumiðað starf fer fram í reynd hjá opinberum stofnunum hér á landi. Þessi 

raundæmisrannsókn er á könnunarstigi og er aðalrannsóknarspurningunni, um 

stefnumiðað starf Landhelgisgæslunnar, svarað með margprófun þar sem viðtöl, 

fyrirliggjandi gögn í skipulagsheildinni, fræðileg skrif og opinber gögn hafa verið skoðuð.  

Undirspurningunni um lykilárangursþætti Landhelgisgæslunnar hefur verið svarað út frá 

fyrirliggjandi gögnum með fræðilegri nálgun. 

6.1 Lykilárangursþættir Landhelgisgæslunnar 

Lykilárangursþættir hverrar skipulagsheildar ættu að vera í forgrunni starfsins, það eru 

þeir þættir sem skera úr um hvernig skipulagsheildinni reiðir af (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003). Það var undirmarkmið þessarar rannsóknar að skilgreina hverjir 

þeir eru og nýtti rannsakandi sér aðferðafræði Bryson (2011) í þeim tilgangi. Sett var 

fram hagsmunaaðilagreining byggð á forskrift frá Ackerman og Eden (2011) og 

hefðbundinni SVÓT greiningu. Í ljós komu fjögur lykilatriði sem byggja á 

lykilárangursþáttum og eru að mati rannsakanda: Góð stöðumynd af starfssvæði 

Landhelgisgæslunnar, viðbragðsgeta, hagkvæmni og skilvirkni í rekstri og að 

Landhelgisgæslan sé eftirsóknarverður vinnustaður. Lykilárangursþættir 

Landhelgisgæslunnar út frá þessum fjórum atriðum eru margir og eru nokkrir þeirra 

tilgreindir hér á eftir. 

Til þess að tryggja að Landhelgisgæslan hafi góða stöðumynd af starfssvæði sínu bæði 

hvað varðar löggæslu, leit, björgun og öryggis- og varnarmál þarf að tryggja áreiðanleika 

(e. availability) tækja og kerfa sem Landhelgisgæslan notar til þess að byggja upp 

stöðumyndina. Jafnframt byggir upp stöðumyndina að fá upplýsingar um starfsvæðið frá 

nágrannaríkjum sem hvílir á því að öflugt og víðtækt samstarf sé til staðar. Þá þarf 

Landhelgisgæslan að hafa aðgengi að sérhæfðu starfsfólki sem hefur færni og þekkingu 

til þess að greina upplýsingar sem berast og grípa til viðeigandi. Upplýsingarnar þurfa að 
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vera í gagnagrunni sem veitir starfsfólkinu tækifæri á að greina mikið magn af gögnum á 

skömmum tíma svo gripið sé til ráðstafana tímanlega. 

Viðbragð Landhelgisgæslunnar byggir á áreiðanleika (e. availability) tækja, aðgengi 

að áhöfnum til þess að starfrækja tækin með stuttum fyrirvara allan sólahringinn, allan 

ársins hring. Starfsfólk þarf að hafa viðhlítandi þjálfun og vinna eftir skilgreindum 

verkferlum til þess að tryggja viðbragð í tíma. 

Hagkvæmni og skilvirkni í rekstri Landhelgisgæslunnar byggir á mörgum þáttum. Þau 

tæki og kerfi sem Landhelgisgæslan þarf með til þess að sinna lögbundnu hlutverki sínu 

eru frek á fjármagn. Því er mikilvægt að unnið sé eftir langtíma fjárfestingaáætlun vegna 

fjárfestinga í tækjum og kerfum og ákvarðanir um fjárfestingar og fjármögnun þeirra 

byggi á líftímagreiningu (e. lifecycle analysis). Þá er um 50% af útgjöldum stofnunarinnar 

launakostnaður og því er mikilvægt að kjarasamningar og stofnanasamningar við 

starfsmenn séu sniðnir að þörfum stofnunarinnar og taki mið af breytingum í tækjakosti 

og tækni eins og við á. Jafnframt ætti Landhelgisgæslan að líta til skilvirkni í 

aðfangakeðjunni og tryggja að innkaup vöru og þjónustu séu í gagnsæu innkaupaferli 

sem samræmist lögum um opinber innkaup. 

Landhelgisgæslan þarf að laða til sín hæft starfsfólk og halda í það þar sem þjálfun 

starfsmanna er dýr og mikið af sérhæfðum störfum unnin innan stofnunarinnar. Til þess 

þarf Landhelgisgæslan að vera með faglega stjórnun sem felur meðal annars í sér skýrar 

boðleiðir og reglulega endurgjöf. Þjálfun starfsmanna þarf að vera í samræmi við skyldur 

þeirra, þeir þurfa að hafa skýra verkferla til að vinna eftir og kjör þeirra þurfa að vera 

samkeppnishæf á vinnumarkaði. 

Framantaldir lykilárangursþættir geta nýst Landhelgisgæslunni við að skerpa á stefnu 

sinni og þeir falla vel að því hlutverki (e. mission statement) sem Landhelgisgæslan hefur 

skilgreint: „Við erum til taks.” Sú aðgerðaráætlun sem liggur fyrir í drögum og er hluti af 

Landhelgisgæsluáætlun 2016 - 2020 vinnur að því að styrkja meðal annars þessa 

lykilárangursþætti en fjármögnun þeirrar aðgerðaráætlunar er lykilforsenda sem ekki 

liggur fyrir eins og staðan er í apríl 2016.   

Mikilvægt er fyrir stofnunina að ljúka vinnu við mælaborð stjórnenda og nýta sér 

lykilárangursþætti til þess að skilgreina hvaða mælikvarðar eru settir í forgang í þeirri 

vinnu. Lykilárangursþættir ættu að vera í forgrunni hjá stjórnendum og starfsmönnum 



 

102 

Landhelgisgæslunnar og eru verkfæri til að ná frekari árangri í framtíðinni (Runólfur 

Smári Steinþórsson, 2003). 

6.2 Stefna í reynd hjá Landhelgisgæslu Íslands  

Rannsókninni er ætlað að svara því hvernig samspil iðkenda, starfshátta og iðkunar 

stefnu hefur undið fram hjá Landhelgisgæslu Íslands á árunum 2005 – 2015. Stefna í 

reynd hjá Landhelgisgæslu Íslands á árunum 2005 – 2015 hefur bæði byggt á formaðri 

stefnu stjórnvalda og formlegri stefnumótun innan stofnunarinnar. Stefnan hefur 

jafnframt verið sjálfsprottin og beygt út af þeirri stefnumörkun sem sett hafði verið fram 

með formlegum hætti. Í raun má segja að stærstu breytingarnar í umsvifum starfsemi 

stofnunarinnar hafi komið til vegna ytri aðstæðna. Stærstu breytingar í umsvifum eru 

eftirfarandi: Erlend verkefni, verkefni Varnamálastofnunar, bætt þyrlubjörgunarþjónusta 

og samdráttur í úthaldsdögum varðskipa. 

Þátttaka Landhelgisgæslunnar í erlendum verkefnum kemur til í beinu samhengi við 

efnahagshrunið og var og er viðbragð stjórnenda Landhelgisgæslunnar við miklum 

niðurskurði fjárveitingavaldsins. Pólitísk stefnumörkun varðandi niðurskurð til 

stofnunarinnar hefur ekki verið skýr, ekki er hægt að sjá að Alþingi eða ríkisstjórn hafi 

með skýrum hætti skilgreint hvaða þjónustustig skyldi veita í takti við skertar 

fjárheimildir. Úrlausn á því var lögð í hendur stofnunarinnar og má segja að hluti af 

svarinu hafi verið leit að verkefnum og sértekjum m.a. með þátttöku í landamæravörslu 

fyrir Frontex. Þá var þetta leið fyrir stjórnendur til þess að halda starfsfólki í vinnu og 

auka við færni og þekkingu þeirra starfsmanna sem tóku þátt í verkefnunum. Þar eru 

það stjórnendur Landhelgisgæslunnar sem iðkendur stefnu sem hafa bein áhrif til 

stefnubreytinga í kjölfar ytri aðstæðna. 

Flutning á verkefnum Varnarmálastofnunar til Landhelgisgæslunnar má bæði rekja til 

brotthvarfs varnarliðsins sem og til bankahrunsins sem olli því að stjórnvöld vildu 

hagræða. Iðkendur stefnu í reynd bæði hjá gömlu Varnarmálastofnun og jafnframt 

innan Landhelgisgæslunnar töluðu fyrir því að verkefnin ættu heima hjá 

Landhelgisgæslunni. Starfshættir í þessu sambandi eru í formi óformlegra samtala við 

ráðamenn og þó ekki sé fullyrt hér að slík samtöl hafi ráðið úrslitum má leiða að því 

líkum að þau hafi haft áhrif. 
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Stefnumörkun stjórnvalda í tengslum við brotthvarf varnarliðsins var frekar skýr 

þegar kemur að þyrlubjörgunarþjónustu. Það var sett stefna um að Íslendingar væru 

sjálfum sér nógir þegar kemur að leit og björgun í íslenskri lögsögu. Þessu var fylgt eftir 

með fjármögnun á leigu þyrlna og fjölgun áhafna. Þá voru áform um kaup á þyrlum en 

efnahagshrunið virðist hafa sett þar strik í reikninginn enda um fjárfrekar fjárfestingar 

að ræða. Breyting á umsvifum er því að hluta til í samræmi við þá stefnumörkun sem var 

sett af stjórnmálamönnum en að hluta voru breytingarnar minni en gert var ráð fyrir 

vegna samdráttar í framlögum. Iðkendur stefnunnar á Alþingi gáfu því að vissu leyti 

misvísandi skilaboð. 

Efnahagshrunið gerði það að verkum að fjármunir voru af skornum skammti og í 

kjölfarið dregst skipaútgerð Landhelgisgæslunnar verulega saman hér við Ísland. 

Fjárhagsskorturinn verður til sem blanda af niðurskurði á framlögum og í kjölfar hruns á 

gengi íslensku krónunnar sem hafði veruleg neikvæð áhrif á rekstur 

Landhelgisgæslunnar. Það er ekki hægt að merkja á viðtölum eða öðrum fyrirliggjandi 

gögnum sem skoðuð voru að samdráttur í skipaútgerð Landhelgisgæslunnar við Ísland 

hafi verið ákveðin mjög meðvitað. Skortur á fjármagni og eftirspurn eftir þjónustu 

þyrlubjörgunarsveitarinnar gerðu það að verkum að áherslan varð á að halda uppi 

þjónustu þyrlusveitar eins og hægt var sem hugsanlega bitnaði á skipaútgerðinni. Iðkun 

og starfshættir eru því að litlu leyti að hafa áhrif hér, það er fyrst og fremst viðbragð 

iðkenda sem stýrir stefnubreytingunni. 

Þegar horft er yfir það 11 ára tímabil sem hér hefur verið til skoðunar má sjá að 

stefnan hafi bæði verið áformuð og sjálfsprottin sem er líkt og niðurstaða rannsóknar 

Runólfs Smára Steinþórssonar og Söndru Margrétar Sigurjónsdóttur (2015) leiddi í ljós 

og í samræmi við ábendingar annarra fræðimanna (Mintzberg o.fl., 2003; Mintzberg 

o.fl., 1998). Þá virðast stefnubreytingar að miklu leyti byggja á viðbragði en slíkt er 

fremur algengt hjá opinberum skipulagsheildum og þykir eðlilegt miðað við umhverfi 

þeirra (Boyne og Walker, 2004). Iðkendur stefnunnar voru flestir í byrjun tímabilsins 

þegar formlegt stefnumótunarferli hófst og síðan dró úr þátttökunni en framlag 

iðkendanna er ótvírætt þegar kemur að breytingum í umsvifum rekstrarins. Fjölbreytni í 

starfsháttum var nokkur í upphafi tímabilsins og jafnframt voru þeir nokkuð formlegir en 

með tímanum dró úr fjölbreytni og formi starfsháttanna. Merkja mátti að starfshættir 
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voru að nokkrum hluta eftir forskrift fjármála- og efnahagsráðuneytisins sem er í 

samræmi við niðurstöður Héðins Unnsteinssonar og Péturs Berg Matthíassonar (2012). 

Árið 2015 hófst vinna að nýju við formlega stefnumótun sem jók fjölbreytni og form 

starfshátta. Svo virðist sem botninn hafi að sumu leyti dottið úr hinu formlega starfi 

stefnumótunar og þátttöku iðkenda við efnahagshrunið en rannsókn Hansen og 

Jacobsen (2016) sýndi einmitt minnkaða þátttöku iðkenda yfir tíma. Formlegt 

stefnumótunarstarf hjá Landhelgisgæslunni hefur verið að vakna aftur eftir þann ólgusjó 

sem stofnunin fór í gegnum í kjölfar efnahagshrunsins og væri fróðlegt að skoða hver 

framvindan verður í framhaldinu. 

6.3 Framlag , takmarkanir og næstu skref 

Í úrvinnslu gagnanna var meðal annars notast við nálgun Runólfs Smára Steinþórssonar 

og Söndru Margrétar Sigurjónsdóttur (2015) og hún aðlöguð að opinberum rekstri. 

Jafnframt hefur verið leitast við að setja skýrari mælikvarða á hvernig mat á einstaka 

breytum er framkvæmt með þessari nálgun eins og kallað var eftir í þeirra rannsókn. 

Rannsóknin gefur innsýn inn í stefnumiðað starf hjá opinberri skipulagsheild sem er 

framlag til þekkingar á þeim vettvangi sem er í samræmi við óskir um innlegg til 

fræðanna (Ferlie og Ongaro, 2015; Poister o.fl., 2010; Runólfur Smári Steinþórsson og 

Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, 2015). Þessi rannsókn er þriðja rannsóknin á Íslandi á 

stefnu í reynd og byggir þannig undir frekari fræðilega umræðu á þessari nálgun við 

rannsóknir á stefnumiðuðu starfi á Íslandi. 

Rannsóknin er líka ákveðið framlag til Landhelgisgæslunnar sem skipulagsheildar þar 

sem rýnt hefur verið í ferli, starfshætti, iðkun og stefnu sem reynd undanfarinna ára hjá 

stofnuninni. Stjórnendur geta nýtt niðurstöðurnar til þess að bæta stefnumiðað starf 

stofnunarinnar með markvissum hætti, miðla betur því sem gert hefur verið og nýta 

lykilárangursþætti sem stjórntæki til að ná enn frekari árangri í starfi stofnunarinnar.  

Halda verður til haga þeirri staðreynd að rannsakandi er starfsmaður og stjórnandi í 

skipulagsheildinni sem getur haft áhrif á túlkun hans á gögnunum og val á því með 

hvaða hætti þau eru sett fram. Gripið hefur verið til þeirra úrræða sem þekkt eru og 

möguleg eru í rannsókn sem þessari svo draga megi úr slíkum áhrifum en ekki er hægt 

að fullyrða að það hafi með öllu tekist. Rannsakandi hefur jafnframt nýtt sér kvarða til 
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að leggja mat á breytur en rétt er að minna á að matið byggir ekki á aðferðafræði 

megindlegra rannsókna þó kvarðinn gæti gefið slíkt til kynna. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar takmarkast við það tilfelli sem hér var skoðað og 

verða ekki yfirfærðar á aðrar skipulagsheildir með beinum hætti. Þær gefa hins vegar 

vísbendingu um hvernig stefnumiðað starf fer fram í opinberri skipulagsheild á Íslandi. 

Áhugavert væri að skoða með víðtækari hætti aðkomu iðkenda í opinberum 

skipulagsheildum, hér hefur sjónarhorn stofnunarinnar ráðið för en auka mætti skilning 

á þessum þætti með því að leita fanga með beinum hætti út fyrir þá einingu sem er til 

rannsóknar. Ný lög um opinber fjármál gefa tækifæri til þess að starf opinberra 

skipulagsheilda verði stefnumiðaðra í framtíðinni og væri áhugavert að skoða það 

breytingaferli sem nú er hafið í opinberri stjórnsýslu út frá sjónarhorni stefnu í reynd. 

Fleiri rannsóknir  á opinberum skipulagsheildum á Íslandi út frá stefnu í reynd eru 

líklegar til að bæta við þekkingu á því hvernig stefnu vindur fram og samspili iðkenda, 

starfshátta og iðkunar stefnu á þessum vettvangi.  



 

106 

Heimildaskrá 

Ackermann, F. og  Eden, C. (2011). Strategic Management of Stakeholders: Theory and 
Practice. Long Range Planning, 44(3), 179–196. 

Alvesson, M., Willmott, H. og  Willmott, P. H. (1996). Making Sense of Management: A 
Critical Introduction. London: Sage Publications. 

Alþingi. (e.d.). Sótt 9. apríl 2016, af http://www.althingi.is/ 

Andrews, R., Boyne, G. A., Law, J. og  Walker, R. M. (2009). Strategy Formulation, 
Strategy Content and Performance: An empirical analysis. Public Management 
Review, 11(1), 1–22. http://doi.org/10.1080/14719030802489989 

Andrews, R., Boyne, G. A., Law, J. og  Walker, R. M. (2011). Strategy Implementation and 
Public Service Performance. Administration og Society, 43(6), 643–671. 
http://doi.org/10.1177/0095399711412730 

Andrews, R., Boyne, G. A. og  Walker, R. M. (2006). Strategy Content and Organizational 
Performance: An Empirical Analysis. Public Administration Review, 66(1), 52–63. 

Ansoff, H. I. (1965). Corporate Strategy: Business Policy for Growth and Expansion. 
McGraw-Hill Book. 

Ashworth, R., Boyne, G. og  Delbridge, R. (2009). Escape from the Iron Cage? 
Organizational Change and Isomorphic Pressures in the Public Sector. Journal of 
Public Administration Research and Theory, 19(1), 165–187. 
http://doi.org/10.1093/jopart/mum038 

Árni M. Mathiesen. (2008-2009). Fjárlög 2009. Alþingistíðindi B-deild, 136. Sótt af 
http://www.althingi.is/altext/raeda/136/rad20081003T104219.html 

Ásbjörn Óttarsson. (2009-2010). Fjárlög 2010. Alþingistíðindi B-deild, 138. Sótt af 
http://www.althingi.is/altext/raeda/138/rad20091214T173421.html 

Baldwin, J. N. (1987). Public versus Private: Not That Different, Not That Consequential. 
Public Personnel Management, 16(2), 181. 

Balogun, J. (2003). From Blaming the Middle to Harnessing its Potential: Creating 
Change Intermediaries. British Journal of Management, 14(1), 69–83. 
http://doi.org/10.1111/1467-8551.00266 

Balogun, J., Jacobs, C., Jarzabkowski, P., Mantere, S. og  Vaara, E. (2014). Placing 
Strategy Discourse in Context: Sociomateriality, Sensemaking, and Power: Placing 
Strategy Discourse in Context. Journal of Management Studies, 51(2), 175–201. 
http://doi.org/10.1111/joms.12059 



 

107 

Baxter, P. og  Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and 
Implementation for Novice Researchers. The Qualitative Report, 13(4), 544–559. 

Bejerot, E. og  Hasselbladh, H. (2013). Forms of Intervention in Public Sector 
Organizations: Generic Traits in Public Sector Reforms. Organization Studies, 34(9), 
1357–1380. http://doi.org/10.1177/0170840613477639 

Berry, F. S. og  Wechsler, B. (1995). State Agencies’ Experience with Strategic Planning: 
Findings from a National Survey. Public Administration Review, 55(2), 159– 168. 
http://doi.org/10.2307/977181 

Björn Bjarnason. (2005, 8. mars). Nýskipan almannavarna. Sótt af 
http://www.bjorn.is/greinar/nr/3062 

Björn Bjarnason. (2005-2006). Landhelgisgæsla Íslands. Alþingistíðindi B-deild, 132. Sótt 
af http://www.althingi.is/altext/raeda/132/rad20060411T021303.html 

Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice. Stanford University Press. 

Boyne, G. A. og  Walker, R. M. (2004). Strategy Content and Public Service 
Organizations. Journal of Public Administration Research and Theory, 14(2), 231–
252. 

Bryson, J. M. (2010). The Future of Public and Nonprofit Strategic Planning in the United 
States. Public Administration Review, 70(1), 255–267. 

Bryson, J. M. (2011). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide 
to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement. San Francisco: John 
Wiley og Sons Inc. 

Bryson, J. M., Ackermann, F. og  Eden, C. (2007). Putting the Resource-Based View of 
Strategy and Distinctive Competencies to Work in Public Organizations. Public 
Administration Review, 67(4), 702–717. 

Bryson, J. M., Berry, F. S. og  Yang, K. (2010). The State of Public Strategic Management 
Research: A Selective Literature Review and Set of Future Directions. The American 
Review of Public Administration, XX(X), 1–27. 

Bryson, J. M., Crosby, B. C. og  Bryson, J. K. (2009). Understanding Strategic Planning and 
the Formulation and Implementation of Strategic Plans as a Way of Knowing: The 
Contributions of Actor-Network Theory. International Public Management Journal, 
12(2), 172–207. 

Carter, C., Clegg, S. R. og  Kornberger, M. (2008). S-A-P zapping the field. Strategic 
Organization, 6(1), 107–112. http://doi.org/10.1177/1476127007087156 

Chandler, A. D. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial 
Enterprise. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for 
Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship. 



 

108 

Chia, R. og  MacKay, B. (2007). Post-processual Challenges for the Emerging Strategy-as-
Practice Perspective: Discovering Strategy in the Logic of Practice. Human Relations, 
60(1), 217–242. http://doi.org/10.1177/0018726707075291 

Clegg, S., Carter, C. og  Kornberger, M. (2004). “Get up, I feel like being a strategy 
machine“. European Management Review, 1(1), 21–28. 
http://doi.org/10.1057/palgrave.emr.1500011 

Cooper, S. J. L. og  Currie, G. (2015). The Strategic Role of Middle Managers in Public 
Services: A Case of Institutional Work Upwards? Academy of Management 
Proceedings, 2015(1), 16448. 

Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and Mixed Methods 
Approaches. Sage publications. 

Creswell, J. W. og  Clark, V. L. P. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods 
Research (2. útg.). California: Sage Publications. 

Creswell, J. W., Hanson, W. E., Plano, V. L. C. og  Morales, A. (2007). Qualitative 
Research Designs Selection and Implementation. The Counselling Psychologist, 
35(2), 236–264. 

Darkow, I. L. (2014). The Involvement of Middle Management in Strategy Development 
—Development and Implementation of a Foresight-based Approach. Technological 
Forecasting and Social Change, 101, 10–24. 

Datamarket. (e.d.). Traust til stofnana skv. Þjóðarpúlsi Gallup. Sótt 29. mars 2016, af 
https://datamarket.com/data/set/4y1f/traust-til-stofnana-skv-thjodarpulsi-
gallup#!display=line 

Davies, T. (2010). Open Data, Democracy and Public Sector Reform: A Look at Open 
Government Data use from Data. gov. uk. Sótt af 
http://www.opendataimpacts.net/report/wp-content/uploads/2010/08/How-is-
open-government-data-being-used-in-practice.pdf 

Davíð Oddsson. (2002-2003). Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana. 
Alþingistíðindi B-deild, 130. Sótt 21. mars 2016, af http://www.althingi.is/dba-
bin/prentaups.pl?lnr=%2Fwwwtext%2Fhtml%2F130%2F10%2Fl02195111.sgml&pdf
=PDF 

Deloitte Fjármálaráðgjöf. (2011). Hagkvæmnisathugun vegna flutnings starfsemi 
Landhelgisgæslu Íslands til Suðurnesja. Deloitte. Sótt af 
https://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/Hagkvaemniathugun-vegna-
flutnings-LHG.pdf 

DiMaggio, P. J. og  Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional 
Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American 
Sociological Review, 48(2), 147–160. 



 

109 

Diver, C. S. (1982). Engineers and Entrepreneurs: The Dilemma of Public Management. 
Journal of Policy Analysis and Management, 1(3), 402–406. 

Egels-Zandén, N. og  Rosén, M. (2015). Sustainable Strategy Formation at a Swedish 
Industrial Company: Bridging the Strategy-as-practice and Sustainability Gap. 
Journal of Cleaner Production, 96, 139–147. 

Eisenhardt, K. M. (1989). Building Theories from Case Study Research. The Academy of 
Management Review, 14(4), 532–550. 

Elbanna, S. (2006). Strategic decision-making: Process perspectives. International 
Journal of Management Reviews, 8(1), 1–20. 

Ericson, M. (2014). On the Dynamics of Fluidity and Open-endedness of Strategy Process 
Toward a Strategy-as-practicing Conceptualization. Scandinavian Journal of 
Management, 30(1), 1–15. 

Eriksson, P. og  Kovalainen, A. (2008). Qualitative Methods in Business Research. Sage. 

Eva Marín Hlynsdóttir. (2012). Nýskipan í ríkisrekstri: Þjónustusamningar hins opinbera 
og réttarstaða notendaþjónustu. Stjórnmál og stjórnsýsla, 8(1), 133–151. 

Favoreu, C., Carassus, D. og  Maurel, C. (2015). Strategic Management in the Public 
Sector: A Rational, Political or Collaborative Approach? International Review of 
Administrative Sciences, 0(0), 1–19. 

Ferlie, E. og  Ongaro, E. (2015). Strategic Management in Public Services Organizations: 
Concepts, Schools and Contemporary Issues. Routledge. 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2013, 17. október). Vefrit fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins 17. október 2013. Sótt 24. janúar 2016, af 
https://www.fjarmalaraduneyti.is/media/vefrit/20131017_Vefrit_fjr.pdf 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2015, 21. desember). Ný lög um opinber fjármál 
samþykkt | Fréttir. Sótt 16. apríl 2016, af 
https://www.fjarmalaraduneyti.is/frettir/ny-log-um-opinber-fjarmal-samthykkt 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2016). Opinber fjármál 2017 – 2021. Fjármálastefna 
og fjármálaáætlun. Sótt 5. maí 2016, af 
https://www.fjarmalaraduneyti.is/media/frettatengt2016/Opinber-fjarmal-2017-
2021.pdf 

Fjármálaráðuneytið. (1996). Árangursstjórnun í ríkisrekstri (Rit fjármálaráðuneytisins). 
Sótt af 
http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/arangursstjornun/Arangursstjornun1996.p
df 

Fjármálaráðuneytið. (2004). Árangursstjórnun í ríkisrekstri. Handbók, vor 2004. 
Reykjavík: Fjármálaráðuneytið. 



 

110 

Flugsafn Íslands. (e.d.). Ágrip af sögu atvinnuflugs á Íslandi. Sótt 19. mars 2016, af 
http://www.flugsafn.is/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemi
d=145&lang=is 

Fraczkiewicz-Wronka, A., Szoltysek, J. og  Kotas, M. (2012). Key Success Factors of Social 
Services Organizations in the Public Sector. Management, 16(2), 231–255. 

Friðrik Ársælsson. (2007, 18. júlí ). Loft var ekki í öllum neyðarflotum. Morgunblaðið. 
Reykjavík. Sótt af 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=285676&pageId=4166259&lang=is&q=TF
%20Sif 

Gibbert, M., Ruigrok, W. og  Wicki, B. (2008). What Passes as a Rigorous Case Study? 
Strategic Management Journal, 29(13), 1465–1474. 

Giddens, A. (1984). The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. 
University of California Press. 

Golsorkhi, D., Rouleau, L., Seidl, D. og  Vaara, E. (2010). Cambridge Handbook of 
Strategy as Practice. Cambridge: Cambridge University Press. 

Grandy, G. og  Mills, A. J. (2004). Strategy as Simulacra? A Radical Reflexive Look at the 
Discipline and Practice of Strategy. Journal of Management Studies, 41(7), 1153–
1170. 

Green, J., Camilli, G. og  Elmore, P. B. (2006). Handbook of Complementary Methods in 
Educational Research. London: Lawrence Erlbaum Associates. 

Gregory, A. (2007). A Systems Approach to Strategic Management. Í Proceedings of the 
51st Annual Meeting of the ISSS-2007, Tokyo, Japan (B. 51). Sótt af 
http://journals.isss.org/index.php/proceedings51st/article/view/840 

Gruening, G. (2001). Origin and Theoretical Basis of New Public Management. 
International Public Management Journal, 4(1), 1–25. 

Guðjón A. Kristjánsson. (2002-2003). Umræður utan dagskrár (Landhelgisgæslan). 
Alþingistíðindi B-deild, 128. Sótt af 
http://www.althingi.is/altext/128/01/l27161339.sgml 

Guðlaugur Þór Þórðarsson. (2009-2010). Ráðstafanir í skattamálum. Alþingistíðindi B-
deild, 138. Sótt af 
http://www.althingi.is/altext/raeda/138/rad20091219T151054.html 

Guðni Th. Jóhannesson. (2006). Þorskastríðin þrjú: Saga landhelgismálsins 1948-1976. 
Hafréttarstofnun Íslands. 

Gunnar Helgi Kristinsson og  Pétur Berg Matthíasson. (2014). Stjórnsýsluumbætur og 
árangur þeirra. Stjórnmál og stjórnsýsla, 10(2), 307–326. 



 

111 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson. (2010). Starfsumhverfi hins opinbera. Hlutverk stjórnenda 
og viðhorf starfsmanna. Stjórnmál og stjórnsýsla, 6(2), 63–78. 

Hafsteinn Hafsteinsson. (2004, 25. mars). Umsögn Landhelgisgæslu Íslands um 
þingsályktunartillögu um úttekt á kostum þess að flytja höfuðstöðvar 
Landhelgisgæslunnar til Suðurnesja. Sótt af 
http://www.althingi.is/altext/erindi/130/130-1543.pdf 

Hansen, J. R. og Jacobsen, C. B. (2016). Changing Strategy Processes and Strategy 
Content in Public Sector Organizations? A Longitudinal Case Study of NPM Reforms’ 
Influence on Strategic Management. British Journal of Management, 1–17. 

Hays, P. A. (2004). Case study research. Í Foundations for Research: Methods of Inquiry 
in Education and the Social Sciences (bls. 217–234). New Jersey: Lawrence Erlbaum 
Associates. 

Helgi Þór Ingason og  Haukur Ingi Jónasson. (2011). Stefnumótunarfærni: Markmið, 
stefna og leiðir. Reykjavík: JPV. 

Hendry, J. og  Seidl, D. (2003). The Structure and Significance of Strategic Episodes: 
Social Systems Theory and the Routine Practices of Strategic Change. Journal of 
Management Studies, 40(1), 175–196. 

Héðinn Unnsteinsson og Pétur Berg Matthíasson. (2012). Stefnumótun og áætlanagerð 
ráðuneyta: Leiðir að einföldun og samhæfingu. Stjórnmál og stjórnsýsla, 8(1), 153–
172. 

Hodgkinson, G. P., Whittington, R., Johnson, G. og  Schwarz, M. (2006). The Role of 
Strategy Workshops in Strategy Development Processes: Formality, Communication, 
Co-ordination and Inclusion. Long Range Planning, 39(5), 479–496. 

Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? Public Administration, 69(1), 3–
19. 

Hood, C. (1995). The “New Public Management” in the 1980s: Variations on a Theme. 
Accounting, Organizations and Society, 20(2–3), 93–109. 

Hood, C. og  Dixon, R. (2015a). A Government that Worked Better and Cost Less?: 
Evaluating Three Decades of Reform and Change in UK Central Government. Oxford: 
OUP Oxford. 

Hood, C. og  Dixon, R. (2015b). What We Have to Show for 30 Years of New Public 
Management: Higher Costs, More Complaints. Governance, 28(3), 265–267. 

Hoon, C. (2007). Committees as Strategic Practice: The Role of Strategic Conversation in 
a Public Administration. Human Relations, 60(6), 921–952. 

Ingi Rúnar Eðvarðsson, Runólfur Smári Steinþórsson og  Helgi Gestsson. (2011). 
Stefnumótun í íslenskum skipulagsheildum. Stjórnmál og Stjórnsýsla, 7(1), 73. 



 

112 

Innanríkisráðuneytið. (e.d.). Um innanríkisráðuneytið | Ráðuneytið. Sótt 24. janúar 
2016, af https://www.innanrikisraduneyti.is/raduneyti/almennt 

Innanríkisráðuneytið. (2005, ágúst 9). Hugmyndir um kaup á nýju varðskipi og flugvél 
kynntar | Fréttir. Sótt 28. mars 2016, af 
https://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/1225 

Innanríkisráðuneytið. (2008, febrúar 18). Vefsíða um framkvæmd samstarfs Norðmanna 
og Íslendinga um þyrlukaup | Fréttir. Sótt 28. mars 2016, af 
https://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/6409 

Innanríkisráðuneytið og  Landhelgisgæsla Íslands. (2015a). 
Árangursstjórnunarsamningur. Óútgefið skjal. 

Innanríkisráðuneytið og  Landhelgisgæsla Íslands. (2015b). Geta Landhelgisgæslunnar til 
að sinna lögbundnu hlutverki  og tryggja viðunandi þjónustu- og öryggisstig. 
Óútgefin skýrsla. 

Jansen Van Rensburg, M., Davis, A. og  Venter, P. (2014). Making Strategy Work: The 
Role of the Middle Manager. Journal of Management og Organization, 20(02), 165–
186. 

Jarzabkowski, P. (2004). Strategy as Practice: Recursiveness, Adaptation, and Practices-
in-Use. Organization Studies, 25(4), 529–560. 

Jarzabkowski, P. (2008). Shaping Strategy as a Structuration Process. Academy of 
Management journal, 51(4), 621–650. 

Jarzabkowski, P., Balogun, J. og  Seidl, D. (2007). Strategizing: The Challenges of a 
Practice Perspective. Human Relations, 60(1), 5–27. 
http://doi.org/10.1177/0018726707075703 

Jarzabkowski, P. og  Spee, A. P. (2009). Strategy-as-practice: A Review and Future 
Directions for the Field. International Journal of Management Reviews, 11(1), 69–
95. http://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2008.00250.x 

Jarzabkowski, P. og  Wilson, D. C. (2006). Actionable Strategy Knowledge: European 
Management Journal, 24(5), 348–367. http://doi.org/10.1016/j.emj.2006.05.009 

Johansson, R. (2003). Case study methodology. Í the International Conference on 
Methodologies in Housing Research, Stockholm. Sótt af 
http://www.psyking.net/HTMLobj-3839/Case_Study_Methodology-
_Rolf_Johansson_ver_2.pdf 

Johnsen, Å. (2014). Strategic Management Thinking and Practice in the Public Sector: A 
Strategic Planning for All Seasons? (SSRN Scholarly Paper No. ID 2535493). 
Rochester, NY: Social Science Research Network. Sótt af 
http://papers.ssrn.com/abstract=2535493 

Johnson, G. (1987). Strategic change and the management process. Blackwell. 



 

113 

Johnson, G., Prashantham, S., Floyd, S. W. og  Bourque, N. (2010). The Ritualization of 
Strategy Workshops. Organization Studies, 31(12), 1589–1618. 
http://doi.org/10.1177/0170840610376146 

Kotter, J. P. (2008). A sense of urgency. Harvard Business Press. 

Kupers, W., Mantere, S. og  Statler, M. (2013). Strategy as Storytelling: A 
Phenomenological Collaboration. Journal of Management Inquiry, 22(1), 83–100. 
http://doi.org/10.1177/1056492612439089 

Landhelgisgæsla Íslands. (e.d.a). Saga LHG | Sagan. Sótt 24. janúar 2016, af 
http://www.lhg.is/sagan/ 

Landhelgisgæsla Íslands. (2006, ágúst 18). Saga sjómælinga við Ísland | Sagan. Sótt 21. 
apríl 2016, af http://www.lhg.is/starfsemi/sjomaelingasvid/annad/frodleikur/sagan/ 

Landhelgisgæsla Íslands. (2007). Landhelgisgæsluáætlun 2008 -2010. Landhelgisgæsla 
Íslands. 

Landhelgisgæsla Íslands. (2016). Landhelgisgæsluáætlun 2016 - 2020. Óbirt drög. 

Landhelgisgæsla Íslands. (2016b, 14. mars). Takk fyrir traustið | Fréttir. Sótt 28. mars 
2016, af http://www.lhg.is/frettirogutgafa/frettir/takk-fyrir-traustid 

Landhelgisgæsla Íslands. (e.d.-c). Um Vaktstöð siglinga. Sótt 30. apríl 2016, af 
http://www.lhg.is/starfsemi/adgerdasvid/stjornstod_vaktstod-
siglinga/um_vaktstod_siglinga/ 

Levine, C. H., Backoff, R. W., Cahoon, A. R. og  Siffin, W. J. (1975). Organizational Design: 
A Post Minnowbrook Perspective for the “New“ Public Administration. Public 
Administration Review, 35(4), 425–435. http://doi.org/10.2307/974548 

Lindblom, C. E. (1959). The Science of„ Muddling Through“. Public Administration 
Review, 79–88. 

Lög um Landhelgisgæslu Íslands nr. 52/2006. 

Lög um opinber fjármál nr. 123/2015. 

Lög um vaktstöð siglinga nr. 41/2003. 

Mantere, S. (2005). Strategic practices as enablers and disablers of championing activity. 
Strategic Organization, 3(2), 157–184. 

Maxwell, J. A. (1996). Applied Social Research Methods Series, Vol. 41. Í Qualitative 
Research Design: An Interactive Approach. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

mbl.is. (2015, apríl 9). Ráðherra útilokar ekki kaup á þyrlum. Sótt 28. mars 2016, af 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1549084/ 



 

114 

McGee, J., Thomas, H. og  Wilson, D. (2010). Strategy: Annalysis and Practice (Second 
Edition). Berkshire: McGraw-Hill Education. 

Meier, K. J., O’Toole, L. J., Boyne, G. A. og  Walker, R. M. (2007). Strategic Management 
and the Performance of Public Organizations: Testing Venerable Ideas against 
Recent Theories. Journal of Public Administration Research and Theory, 17(3), 357–
377. http://doi.org/10.1093/jopart/mul017 

Merriam, S. B. (2009). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation: 
Revised and Expanded from Qualitative Research and Case Study Applications in 
Education. San Franscisco: Jossey-Bass. 

Meyer, C. B. (2001). A Case in Case Study Methodology. Field Methods, 13(4), 329–352. 

Miles, R. E., Snow, C. C., Meyer, A. D. og  Coleman, H. J., Jr. (1978). Organizational 
Strategy, Structure, and Process. The Academy of Management Review, 3(3), 546–
562. 

Mintzberg, H. (1978). Patterns in strategy formation. Management science,24(9), 934-
948. 

Mintzberg, H. (1987a). Crafting Strategy. Boston, MA: Harvard Business School Press. 

Mintzberg, H. (1987b). The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy. California 
management review, 30(1), 11-24. 

Mintzberg, H. (1990). The Design School: Reconsidering the Basic Premises of Strategic 
Management. Strategic Management Journal, 11(3), 171–195. 

Mintzberg, H. (1994). The Fall and Rise of Strategic Planning. Harvard Business Review, 
72(1), 107–114. 

Mintzberg, H. (1999). Reflecting on the Strategy Process. Sloan Management Review, 
21–30. 

Mintzberg, H., Ahlstrand, B. og  Lampel, J. (1998). Strategy Safary. New York: The Free 
Press. 

Mintzberg, H., Lampel, J., Quinn, J. B., & Ghoshal, S. (2003). The Strategy Process . Essex. 

Mishler, E. G. (1991). Research Interviewing. Harvard University Press. 

Nanna Björk Bjarnadóttir og  Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir. (2013). Stjórnmál og 
Stjórnsýsla, 9(1), 53–77. 

Nicolini, D. (2012). Practice Theory, Work, and Organization (1. útg.). Oxford: Oxford 
University Press. Sótt 30. ágúst, af http://www.ebooks.com/1076093/practice-
theory-work-and-organization/nicolini-davide/ 



 

115 

Noor, K. B. M. (2008). Case study: A Strategic Research Methodology. American journal 
of Applied Sciences, 5(11), 1602–1604. 

Nordqvist, M. og  Melin, L. (2010). The Promise of the Strategy as Practice Perspective 
for Family Business Strategy Research. Journal of Family Business Strategy, 1(1), 15–
25. http://doi.org/10.1016/j.jfbs.2009.12.001 

Nutt, P. C. og  Backoff, R. W. (1993a). Organizational Publicness and Its Implications for 
Strategic Management. Journal of Public Administration Research and Theory: J-
PART, 3(2), 209–231. 

Nutt, P. C. og  Backoff, R. W. (1993b). Transforming Public Organizations with Strategic 
management and Strategic Leadership. Journal of Management, 19(2), 299. 

Ocasio, W. og  Joseph, J. (2008). Rise and Fall - or Transformation? Long Range Planning, 
41(3), 248–272. http://doi.org/10.1016/j.lrp.2008.02.010 

Orlikowski, W. J. (2000). Using Technology and Constituting Structures: A Practice Lens 
for Studying Technology in Organizations. Organization Science, 11(4), 404–428. 

Osborne, D. og  Gaebler, T. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial 
spirit is transforming government. Reading Mass. Adison Wesley Public Comp. 

Ómar H. Kristmundsson. (2002). Reinventing Government in Iceland : A Case Study of 
Public Management Reform / Omar Hlynur Kristmundsson. Ann Arbor, MI: UMI 
Dissertation Services. 

Ómar H. Kristmundsson og  Steinunn Hrafnsdóttir. (2012). The Role of Non-Profit 
Organisations in the Development and Provision of Welfare Services in Iceland. 
Moving the Social, 48, 179–192. 

Pasha, O. Q., Poister, T. H. og  Edwards, L. H. (2015). Mutual Relationship of Strategic 
Stances and Formulation Methods, and Their Impacts on Performance in Public 
Local Transit Agencies. Administration & Society, 1-27. 

Peters, T. J. og  Waterman, R. H. (1982). In Search of Excellence: Lessons from America’s 
Best-Run Companies. 

Pétur Berg Matthíasson. (2008). Nýskipan lögreglunnar. Árangursstjórnun 1996-2008. 
Stjórnmál og stjórnsýsla, 4(1), 1–19. 

Pettigrew, A. M. (1985). Awakening giant: continuity and change in imperial chemical 
industries. 542p. Blackwell. 

Poister, T. H., Pitts, D. W. og  Hamilton, E. L. (2010). Strategic Management Research in 
the Public Sector: A Review, Synthesis, and Future Directions. The American Review 
of Public Administration, 40(5), 522–545. 
http://doi.org/10.1177/0275074010370617 



 

116 

Poister, T. H. og  Streib, G. D. (1999). Strategic Management in the Public Sector: 
Concepts, Models, and Processes. Public Productivity og Management Review, 
22(3), 308. http://doi.org/10.2307/3380706 

Pollitt, C. (1993). Managerialism and the public services: Cuts or cultural change in the 
1990s? Blackwell Business. 

Pollitt, C. (1995). Justification by Works or by Faith? Evaluating the New Public 
Management. Evaluation, 1(2), 133–154. 
http://doi.org/10.1177/135638909500100202 

Porter, M. E. (1980). Competitive strategy: Techniques for Analyzing Industries and 
Competition. New York: Simon and Schuster. 

Porter, M. E. (2008). The Five Competitive Forces that Shape Strategy. HBR’s Must-
Reads on Strategy, 23–41. 

Porter, M. E. og  Teisberg, E. O. (2006). Redefining Health Care: Creating Value-based 
Competition on Results. Harvard Business Press. 

Ráðgjafarnefnd um þyrlumál. (2011). Öflun nýrra langdrægra björgunarþyrlna. Sótt af 
https://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/thyrlur4.pdf 

Reckwitz, A. (2002). Toward a Theory of Social Practices: A Development in Culturalist 
Theorizing. European Journal of Social Theory, 5(2), 243–263. 

Ring, P. S. og  Perry, J. L. (1985). Strategic Management in Public and Private 
Organizations: Implications of Distinctive Contexts and Constraints. The Academy of 
Management Review, 10(2), 276–286. http://doi.org/10.2307/257969 

Ríkisendurskoðun. (2012). Landhelgisgæsla Íslands: Erlend verkefni. Ríkisendurskoðun. 
Sótt af 
http://nyskopunarvefur.is/files/skyrsla_rikisendurskodunar_vegna_erlendra_verkef
na_lhg_til_althingis.pdf 

Ríkisendurskoðun. (2013). Verkefni fyrrum Varnamálastofnunar (Skýrsla til Alþingis). 
Ríkisendurskoðun. Sótt af 
http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/varnarmalastofnun2.pdf 

Roos, J. og  Victor, B. (1999). Towards a new model of strategy-making as serious play. 
European Management Journal, 17(4), 348–355. 

Rouleau, L. (2005). Micro-Practices of Strategic Sensemaking and Sensegiving: How 
Middle Managers Interpret and Sell Change Every Day*. Journal of Management 
Studies, 42(7), 1413–1441. 

Rouleau, L. og  Balogun, J. (2011). Middle Managers, Strategic Sensemaking, and 
Discursive Competence: Middle Managers and Strategic Sensemaking. Journal of 
Management Studies, 48(5), 953–983. http://doi.org/10.1111/j.1467-
6486.2010.00941.x 



 

117 

Runólfur Smári Steinþórsson. (2003). Stefnumiðuð stjórnun: Fimm greiningarlíkön. 
Tímarit um viðskipti og efnahagsmál, 27–53. 

Runólfur Smári Steinþórsson og  Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. (2015). Stefna í reynd í 
litlu íslensku hátæknifyrirtæki. Tímarit um viðskipti og efnahagsmál, 12(1), 18–42. 

Schatzki, T. R. (1996). Social Practices: A Wittgensteinian Approach to Human Activity 
and the Social. Cambridge University Press. 

Schatzki, T. R. (2006). On Organizations as they Happen. Organization Studies, 27(12), 
1863–1873. http://doi.org/10.1177/0170840606071942 

Schatzki, T. R., Knorr-Cetina, K. og  Savigny, E. von. (2001). The Practice Turn in 
Contemporary Theory. London: Routledge. 

Seidman, I. (2013). Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in 
Education and the Social Sciences. Teachers College Press. 

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir. (2011 - 2012). Fjárlög 2012. Alþingistíðindi B-deild, 140. 
Sótt af http://www.althingi.is/altext/raeda/140/rad20111129T143718.html 

Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir. (2006). Straumar, stjórnleysi og stefnurek. Hvað er til ráða? 
Stjórnmál og stjórnsýsla, 2(1), 1–18. 

Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir. (2014). Vilji, völd og veruleiki í opinberri stefnumótun á 
Íslandi. Af óförum Íbúðalánasjóðs 2003-2005. Veftímaritið Stjórnmál og stjórnsýsla, 
10(2), 273. http://doi.org/10.13177/irpa.a.2014.10.2.5 

Sikes, P. og  Potts, A. (2008). Researching Education from the Inside: Investigations from 
Within. Routledge. 

Simons, H. (2009). Case study research in practice. SAGE publications. 

Sirkin, H. L., Keenan, P. og  Jackson, A. (2005). The Hard Side of Change Management. 
Harvard Business Review. 

Sólveig Pétursdóttir. (2002-2003). Umræður utandagskrár (Landhelgisgæslan). 
Alþingistíðindi B-deild, 128. Sótt af 
http://www.althingi.is/altext/128/01/l27161339.sgml  

Sólveig Pétursdóttir. (2000-2001). Úthald og öryggishlutverk landhelgisgæsluskipanna. 
Alþingistíðindi B-deild, 126. Sótt af http://www.althingi.is/dba-
bin/prentaups.pl?lnr=%2Fwwwtext%2Fhtml%2F126%2F12%2Fl13161225.sgml&pdf
=PDF 

Stake, R. E. (1978). The Case Study Method in Social Inquiry. Educational Researcher, 5–
8. 

Steingrímur J. Sigfússon. (2009-2010). Fjáraukalög 2009. Alþingistíðindi B-deild, 138. 
Sótt af http://www.althingi.is/altext/raeda/138/rad20091013T141006.html 



 

118 

Steingrímur J. Sigfússon. (2011, desember 31). Vísir - Sterk staða Íslands. Sótt 24. apríl 
2016, af http://www.visir.is/sterk-stada-islands/article/2011111239832 

Steurer, R. og  Martinuzzi, A. (2005). Towards a New Pattern of Strategy Formation in 
the Public Sector: First Experiences with National Strategies for Sustainable 
Development in Europe. Environment and Planning C: Government and Policy, 
23(3), 455–472. 

Stevens, J. M. og  McGowan, R. P. (1983). Managerial Strategies in Municipal 
Government Organizations. The Academy of Management Journal, 26(3), 527–534. 
http://doi.org/10.2307/256264 

Stjórnarráð Íslands. (2013). Handbók um opinbera stefnumótun og áætlanagerð 
(Handbók). Reykjavík: Forsætisráðuneyti. Sótt af 
https://www.forsaetisraduneyti.is/media/utgefidefni/handbok-stefnumotun.pdf 

Stonehouse, G. og  Pemberton, J. (2002). Strategic Planning in SMEs-some Empirical 
Findings. Management Decision, 40(9), 853–861. 

Stonehouse, G. og  Snowdon, B. (2007). Competitive Advantage Revisited: Michael 
Porter on Strategy and Competitiveness. Journal of Management Inquiry, 16(3), 
256–273. 

Sztompka, P. (1991). Society in Action: The Theory of Social Becoming. University of 
Chicago Press. 

Tellis, W. M. (1997). Application of a Case Study Methodology. The Qualitative Report, 
3(3), 1–19. 

Unluer, S. (2012). Being an Insider Researcher While Conducting Case Study Research. 
The Qualitative Report, 17(29), 1–14. 

Vaara, E. og  Whittington, R. (2012). Strategy-as-Practice: Taking Social Practices 
Seriously. The Academy of Management Annals, 6(1), 285–336. 
http://doi.org/10.1080/19416520.2012.672039 

Varnarmálalög nr. 34/2008. 

Venkateswaran, R. og  Prabhu, G. N. (2010). Taking Stock of Research Methods in 
Strategy-as-Practice. The Electronic Journal of Business Research Methods, 8(2), 
156–162. 

Verbeeten, F. H. og  Speklé, R. F. (2015). Management Control, Results-Oriented Culture 
and Public Sector Performance: Empirical Evidence on New Public Management. 
Organization Studies, 1–26. 

Verschuren, P. (2003). Case study as a research strategy: Some ambiguities and 
opportunities. International Journal of Social Research Methodology, 6(2), 121–139. 
http://doi.org/10.1080/13645570110106154 



 

119 

Vigfús Hallgrímsson. (2014). Stefnumótun í leit að skilningi, samvinnu og gæðum. 
Stefnumótunarfrásaga opinbers fulltrúa við innleiðingu á aðalnámskrá grunnskóla. 
Háskóli Íslands. Sótt af http://skemman.is/en/item/view/1946/19803 

Vigoda, E. (2002). From Responsiveness to Collaboration: Governance, Citizens, and the 
Next Generation of Public Administration. Public Administration Review, 62(5), 527–
540. http://doi.org/10.1111/1540-6210.00235 

Vigoda, E. (2007). New Public Management. Í Encyclopedia of Public Administration and 
Public Policy (bls. 812–816). Taylor og Francis. Sótt af 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1081/E-EPAP-120011081 

Vinzant, D. H. og  Vinzant, J. C. (1996). Strategy and Organizational Capacity: Finding a 
Fit. Public Productivity og Management Review, 20(2), 139–157. 
http://doi.org/10.2307/3380482 

Vísir. (2011, október 26). Vísir - Norðmenn ráða för í samstarfi um þyrlur. Sótt 28. mars 
2016, af http://www.visir.is/nordmenn-rada-for-i-samstarfi-um-
thyrlur/article/2011710269951 

Vísir. (2015, desember 19). Vísir - Landhelgisgæslan fái vinnustöð á Sauðárkróki. Sótt 28. 
mars 2016, af http://www.visir.is/landhelgisgaeslan-fai-vinnustod-a-
saudarkroki/article/2015151218550 

Voss, C., Frohlich, M. og  Tsikriktsis, N. (2002). Case Research in Operations 
Management. International Journal of Operations and Production Management, 
22(2), 195–219. http://doi.org/10.1108/01443570210414329 

Walker, R. M. (2013). Strategic Management and Performance in Public Organizations: 
Findings from the Miles and Snow Framework. Public Administration Review, 73(5), 
675–685. http://doi.org/10.1111/puar.12073 

Walker, R. M., Boyne, G. A. og  Brewer, G. A. (2010). Public Management and 
Performance: Research Directions. Cambridge University Press. 

Walker, R. M., Brewer, G. A., Boyne, G. A. og  Avellaneda, C. N. (2011). Market 
Orientation and Public Service Performance: New Public Management Gone Mad? 
Public Administration Review, 71(5), 707–717. http://doi.org/10.1111/j.1540-
6210.2011.02410.x 

Ward, D. og  Rivani, E. (2005). An Overview of Strategy Development Models and the 
Ward-Rivani Model. Economic working papers. Sótt af 
http://econwpa.repec.org/eps/get/papers/0506/0506002.pdf 

Wechsler, B. og  Backoff, R. W. (1986). Policy Making and Administration in State 
Agencies: Strategic Management Approaches. Public Administration Review, 46(4), 
321–327. http://doi.org/10.2307/976305 

Whittington, R. (1996). Strategy as Practice. Long Range Planning, 29(5), 731–735. 



 

120 

Whittington, R. (2006a). Completing the Practice Turn in Strategy Research. 
Organization Studies, 27(5), 613–634. http://doi.org/10.1177/0170840606064101 

Whittington, R. (2006b). Learning More from Failure: Practice and Process. Organization 
Studies, 27(12), 1903–1906. http://doi.org/10.1177/0170840606071945 

Whittington, R. (2007). Strategy Practice and Strategy Process: Family Differences and 
the Sociological Eye. Organization Studies, 28(10), 1575–1586. 

Wiltbank, R., Dew, N., Read, S. og  Sarasvathy, S. D. (2006). What to do next? The case 
for non-predictive strategy. Strategic management journal, 27(10), 981–998. 

Yin, R. K. (1981). The case study crisis: Some answers. Administrative science quarterly, 
58–65. 

Yin, R. K. (2003). Case study research design and methods (3. útg.). 

Yin, R. K. (2009). Case Study Research: Design and Methods. Í Applied social research 
methods series (4. útg.). Sage Publications. 

Zainal, Z. (2007). Case study as a research method. Jurnal Kemanusiaan, (9), 1–6. 

Þingskjal 204. (2007). Frumvarp til laga um almannavarnir. Alþingistíðindi A-deild, 135. 
Sótt af http://www.althingi.is/altext/pdf/135/s/0204.pdf 

 

 



 

121 

Viðauki 1 – Viðtalsrammi 

Eftirfarandi spurningar voru hafðar til hliðsjónar í viðtölum við viðmælendur. Viðtölin 

voru hálfstöðluð og því voru spurningar ekki bornar upp orðrétt með þessum hætti eða í 

þessari röð heldur var leitast við að fá fram flæði í viðtölunum sem skilaði þeim 

upplýsingum sem koma fram í neðangreindum spurningum ásamt öðrum þáttum sem 

ekki var hugsað fyrir að spyrja um. 

Bakgrunnsspurningar  

1. Aldur   

2. Starfsheiti  

3. Starfsaldur hjá fyrirtæki  

4. Menntun  

5. Reynsla á vinnumarkaði  

Spurningar um stefnumiðað starf 

1. Hvernig mundir þú lýsa Landhelgisgæslunni?  

2. Hvernig mundir þú lýsa andrúmsloftinu á vinnustaðnum?  

3. Hvernig sérð þú þróun stofnunarinnar frá árinu 2005?   

4. Hvað eru í þínum huga atburðir/ákvarðanir sem hafa haft mest áhrif á þróun 
stofnunarinnar frá árinu 2005?  

5. Hvernig hafa ákvarðanir sem mótuðu þróun fyrirtækisins verið teknar?   

o Hvernig var aðkoma þín að þessum ákvörðunum?  

o Hvernig mundir þú lýsa ákvarðanatökuferlinu?  

o Hverjir höfðu mest áhrif á þá ákvörðun sem var tekin?  

o Með hvaða hætti fannst þér áhrif þeirra birtast?  

o Hvernig fannst þér ákvörðunin sem var tekin?  

6. Hvernig gekk að hrinda þeim ákvörðunum/áætlunum í framkvæmd?  
o Hvað gekk vel og hvers vegna?  
o Hvað gekk ekki vel og hvers vegna?  

7. Hverjir hafa haft áhrif á þróun stofnunarinnar frá árinu 2005?  

o Er notast við ráðgjafa og hver er þá þeirra aðkoma?  

o Hver er aðkoma ráðuneytisins?  

o Hver er aðkoma stjórnenda?  

o Hver er aðkoma annarra starfsmanna? 
o Eru aðrir hagsmunaaðilar sem hafa áhrif? Hverjir?  

8. Ef þú horfir á starfsemi stofnunarinnar í heild, hvað finnst þér ganga vel?  

9. Ef þú horfir á starfsemi stofnunarinnar í heild, hvað finnst þér að mætti gera 
betur?  

10. Hvernig metur þú að gangi að vinna í samræmi við þá stefnu sem hefur verið 
sett? Hvers vegna?  

 Að lokum  ….. Er eitthvað fleira sem þú vilt bæta við ?  
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Viðauki 2 – SVÓT greining út frá lykilþáttum 

Þegar SVÓT greiningin er skoðuð með lykilþætti í huga má flokka þau atriði sem koma 

fram í SVÓT greiningunni út frá þessum fjórum lykilþáttum: Góð sviðsmynd af 

starfssvæðinu, öflugt viðbragð við atvikum, hagkvæmni og skilvirkni í rekstri og að 

lokum að Landhelgisgæslan sé eftirsóknarverður vinnustaður. Eftirfarandi töflur sýna 

mat rannsakanda á því hvaða styrkleikar, veikleikar, tækifæri og ógnananir hafa áhrif á 

einstaka lykilþætti. Lykilþættir eru merktir með bókstöfunum, S, V, H og E þar sem S 

stendur fyrir stöðumynd, V stendur fyrir viðbragð, H stendur fyrir hagkvæmni og 

skilvirkni og E stendur fyrir eftirsóknarverður vinnustaður. 

Stykrleikar S V H E 

Vel þjálfaðir starfsmenn með sérþekkingu og reynslu. X X   X 

Tryggð starfsmanna við stofnunina X X X X 

Öflug yfirsýn yfir starfssvæði Landhelgisgæslunnar í stjórnstöð í 
Skógarhlíð og í Keflavík 

X X     

Öflugt varðskip – V/S Þór   X   X 

Öflug leitar- og björgunarflugvél – TF-SIF X X X   

Tvær Super Puma þyrlur til taks 92% af árinu X X     

Sveigjanleiki starfsfólks X X X X 

Góð tengsl stofnunarinnar við strandgæslur og heri samstarfsþjóða. X X X   

Kostnaðarvitund stjórnenda og starfsmanna      X   

Lausnamiðaður rekstur þar sem leitað er leiða til að ná inn tekjum eða 
skera niður kostnað svo mæta megi fjárlögum hverju sinni. 

    X   

     Veikleikar S V H E 

Einungis fimm áhafnir á þyrlum X X X X 

Einungis tvær áhafnir á björgunarflugvél X X X X 

Einungis tvær áhafnir á varðskip   X   X 

Þörf á sérhæfðum starfsmönnum með dýra þjálfun í flugi, sprengjudeild 
og sjómælingum. 

X X X   

Eldri varðskipin  þarfnast endurnýjunar X X   X 

Þyrlufloti þarfnast endurnýjunar X X X X 

Fjöldi mannvirkja sem eru í umsjón stofnunarinnar án þess að fé til 
viðhalds sé nægjanlegt 

X X X   

TF-SIF einungis til staðar 60% af árinu á Íslandi vegna fjárskorts X X   X 

Margar starfsstöðvar sem hver hefur sína menningu.     X X 

Innviðir eins og þjálfun starfsmanna, gæðastjórnun og fleiri þættir 
þarfnast frekari uppbyggingar 

X X X X 
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     Tækifæri S V H E 

Stofnunin nýtur trausts hjá almenningi       X 

Frekara samstarf við Dani í tengslum við löggæslu, eftirlit, leit og 
björgun. 

X X X   

Sækja meira fé í mannvirkjasjóð NATO til uppbyggingar á varnar- og 
öryggissvæðum.  

X X X   

Áhugi Bandaríkjamanna á mannvirkjum og aðstöðu í Keflavík X X X   

Að skoða gjaldtöku heimildir í tengslum við sjúkra- og neyðarflutninga 
með erlenda ferðamenn 

    X   

Frekara samstarf við Slysavarnafélagið Landsbjörgu og aðra 
viðbragðsaðila innanlands 

  X X   

Frekara samstarf við útgerðir í tengslum við þjálfun og viðbragð þegar 
vá steðjar að 

  X X   

Uppbygging á alþjóðlegri björgunarmiðstöð í Keflavík X X X   

     Ógnanir S V H E 

Uppsögn Neyðarlínunnar á samningi um VSS X X X   

Pólitískur óstöðugleiki sem veldur tíðum skiptum á ráðherrum sem 
tefur framgang mála 

X X X   

Að fjárheimildir dugi ekki til að viðhalda þjónustustigi í samræmi við 
lagaskyldu og samninga 

X X     

Að endurnýjun tækjakosts verði ekki í samræmi við þarfir. X X X   

Að ferðamannastraumur auki álag á þyrlusveit    X   X 

Að aukin skipaumferð á starfssvæði LHG auki álagið  X X   X 

Að minni þjónusta heilbrigðisstofnana á Landsbyggðinni auki álag á 
þyrlusveit  

  X   X 

Mengunarslys á starfssvæði LHG X X     

Óstöðugleiki í heiminum, hryðjuverkaógn og stríðsrekstur X X   X 

 


