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Útdráttur 

Nokkur sveitarfélög á landinu hafa stigið fyrsta skrefið og skrifað undir 

samstarfsyfirlýsingu við Embætti landlæknis um verkefnið heilsueflandi samfélag. 

Rekstur opinberra stofnanna byggir á forskriftarnálgun þar sem breytingar fara í 

gegnum mikið skrifræði. Það er mikilvægt að skýr markmið og framtíðarsýn haldi vel 

utan um þau verkefni sem unnið er að í stefnumótuninni og að þau endurspegli á 

einhvern hátt stefnu sveitarfélaganna í heild sinni. Opinber rekstur byggir fyrst og 

fremst á því að veita grunnþjónstu til íbúa óháð hagnaði og er því um samfélagslega 

þjónustu að ræða (Lynch, 2015). Heilsueflandi stefnumótun ýtir undir þverfaglegt 

samstarf hagsmunaaðila innan sveitarfélaganna sem ætti að efla og auka við þekkingu 

og fræðslu þegar til lengri tíma er litið. 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna stöðu innleiðingar heilsueflandi 

samfélags meðal sex sveitarfélaga á landinu. Tekin voru eigindleg viðtöl við 

einstaklinga sem starfa innan sveitarfélaga sem hafa nú þegar skrifað undir samning við 

Embætti landlæknis. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að þrátt fyrir göfug 

verkefni hafa sveitarfélögin ekki gefið sér nægilegan tíma til þess að undirbúa og 

framkvæma innleiðingu heilsueflandi samfélags á faglegan hátt. Fáir hafa sett sér 

markmið og er því framtíðarsýn takmörkuð við það. Nokkuð er um hindranir í 

innleiðingarferli og má þá helst nefna tímaskort, skort á fjármagni og erfiðleika við að 

ná til samfélagsins. Niðurstöðurnar gefa til kynna fylgni á milli skorts á 

markmiðasetningu og framtíðarsýnar og stöðu verkefnanna innan einstaka 

sveitarfélaga.  

 

 

Lykilhugtök: Heilsueflandi samfélag, stjórnsýsla, breytingastjórnun, innleiðing.
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Abstract 

A number of local communities in Iceland have completed the first step and signed a 

co-operation with the Directorate of Health called „A Healthy Society“. 

The operation of public institutions is based on a prescriptive approach as changes need 

to undergo considerable bureaucracy. It is, therefore, very important that clear goals 

and a vision bring together the tasks that are being implemented, and that they somehow 

reflect the overall puplic strategy.. Public institutions are based primarily on providing 

basic services to stakeholders regardless of profits, and therefore, they provide 

sociological service (Lynch, 2015). Health based strategies promote interdisciplinary 

co-operation between stakeholders within society, which should promote and enhance 

knowledge and education in the long run. 

 The aim of this study is to investigate the status of the implementation of the 

project „A Healthy society“ within six different local communities in Iceland. 

Qualitative interviews were taken with individuals working for the communities that 

have already signed an agreement with the Directorate of Health. The results of the  

study indicate, that in spite of noble tasks, the communities have not provided enough 

time for preparing a professional implementation of the task „A Healthy Society“. Only 

few have set goals, thus limiting their vision for the future. There are some obstacles in 

the process of the implementation, such as lack of time, financial resources and 

difficulty in getting attention within the community. The results indicate a correlation 

between the lack of goal setting, lack of vision and the status of the project in each 

community.  

 

 

Keywords: Healthy society, public sector, change management, implementation.
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1. Inngangur 
 

Heilsa og heilsuefling hefur undanfarin misseri verið að eflast á meðal almennings og 

æ fleiri leggja meiri áherslu á að byggja grunn að betri heilsu. Samfélögin í heild sinni 

eru meðvitaðri um mikilvægi bættrar heilsu enda margt sem bendir til þess að 

hagkvæmara sé að reka samfélag út frá heilsuverndarsjónarmiði ef tekið er tillit til 

kostnaðar við rekstur sjúkrahúsa, heilsugæslu og hjúkrunarheimila (Nestle og Jacobson, 

2000). 

Heilsueflandi samfélag er komið úr smiðju Lýðheilsustöðvar sem tók til starfa 

sumarið 2003 og var markmið stöðvarinnar að efla forvarnarstarf, miðla upplýsingum, 

efla almennt lýðheilsustarf innan stofnana og annarra félagasamtaka í samstarfi við 

stjórnvöld. Rannsóknir og árangursmat voru þar í brennidepli enda markmið 

stöðvarinnar að veita heilbrigðisstarfsfólki og almenningi nýjustu upplýsingar um 

heilsufar landans á hverjum tíma. Að auki var lögð rík áhersla á tilgang félagsins sem 

var fyrst og fremst að hvetja til heilsutengdrar stefnumótunar í samræmi við aðgerðir 

stjórnvalda hverju sinni (Matur er mannsins megin, 2003). Í dag ber embætti landlæknis 

ábyrgð á þeim þáttum sem Lýðheilsustöð hafði lagt grunninn að og snýr það að 

heilsueflingu og forvarnarstarfi. Fylgst er með stöðu mála og eru áhrifaþættir 

heilbrigðis reglulega skannaðir með könnunum í samvinnu við heilbrigðisumdæmin og 

sveitarfélögin sem koma þar að (Embætti landlæknis, 2016). 

Heilsueflandi samfélag er eitt af verkefnum embættis landlæknis sem byggir á 

heilsueflandi stefnumótun. Markmiðið með verkefninu er að ýta undir stefnumótun í 

heilsueflandi málaflokkum hvers samfélags og gefur það stjórnsýslunni tækifæri til 

þess að bæta aðstöðu og aðgengi fyrir almenning með tilliti til allra þeirra þátta sem við 

koma heilsu. 

Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði eftir nokkurra ára starf í verkefnastjórn 

heilsueflandi framhaldsskóla við Menntaskólann að Laugarvatni. Sveitarfélagið 

Bláskógabyggð hefur gengið í gegnum töluverðar breytingar á þeim fimmtán árum 

(2017) sem það hefur starfað en rekja má hugmyndina að heilsueflandi samfélagi til 

brottfarar íþróttafræðakjörsviðs Háskóla Íslands frá Laugarvatni. Í kjölfar ákvörðunar 

háskólans að flytja kjörsviðið til höfuðborgarinnar ákvað höfundur að stíga skrefið og 

senda formlega beiðni til sveitarstjórnar Bláskógabyggðar um þátttöku í heilsueflandi 

samfélagi á vegum embættis landlæknis. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti 

beiðnina um heilsueflandi samfélag í Bláskógabyggð samhljóða á sveitarstjórnarfundi 



 

14 
 

fimmtudaginn 2. febrúar 2017 og var höfundur ráðinn til þess að skipa og stýra stýrihópi 

verkefnisins og hefja innleiðingu (Bláskógabyggð, 2017). Formleg undirskrift átti sér 

stað í Heilsugæslustöðinni í Laugarási 9. júní 2017 á 15 ára afmæli sveitarfélagsins. 

Forseti Íslands, hr. Guðni Th. Jóhannesson, Óttar Proppé heilbrigðisráðherra og Herdís 

Gunnarsdóttir, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurlands, vitnuðu við undirskrift Helga 

Kjartanssonar, oddvita Bláskógabyggðar, og Ingibjargar Baldursdóttur, fulltrúa 

embættis landlæknis, um heilsueflandi samfélag í Bláskógabyggð (Heilbrigðisstofnun 

Suðurlands, 2017). 

Í undirbúningi fyrir undirskrift var haft samband við aðila sveitarfélaga víðs vegar 

um landið til þess að sækja fróðleik um mismunandi innleiðingarferli. Kom þá fljótlega 

í ljós að mörg þeirra sveitarfélaga sem talað var við höfðu ekki hafið formlega 

innleiðingu verkefnisins þó undirskrift væri í höfn og oftar en ekki vissu fulltrúar á 

skrifstofu sveitarfélaganna ekki hver héldi utan um verkefnið. Það var því augljóst að 

einhverjar hindranir voru í vegi þeirra sem höfðu hug á að taka þátt í verkefninu og 

skortur á upplýsingum töluverður í bákni stjórnstöðva einstaka sveitarfélaga. 

Þessi skortur á vitneskju og grunur rannsakanda um stöðnun í innleiðingu 

verkefnisins innan nokkurra sveitarfélaga, sem eru nú þegar skráðir þátttakendur á 

heimasíðu embættis landlæknis, kveikti þá hugmynd að rannsaka meðal 

sveitarfélaganna hvað það er sem veldur fyrrgreindum þáttum og leita lausna. Það er 

vel þekkt að innleiðingarferli nýrrar stefnu, breytingar og nýjar áherslur eru viðkvæm 

viðfangsefni og getur það reynst þrautinni þyngra að halda út það ferli sem 

raunverulega aldrei lýkur og er í stöðugri þróun (Burnes, 2004). 

 

1.1 Markmið 
 

Verkefnið er unnið með það að markmiði að auðvelda innleiðingu heilsueflandi stefnu 

innan sveitarfélaganna. Markmið rannsóknarinnar sjálfrar er að kanna hvað það er sem 

veldur stöðnun í innleiðingu og nýta þá þekkingu til möguleika á farsælli innleiðingu 

fyrir sveitarfélögin. Með því að opna verkfærakisturnar, leita lausna og greina hvaða 

hindranir liggja í vegi þátttakenda heilsueflandi samfélags má auka sóknarfæri í 

stefnumótun og innleiðingu heilsueflandi málefna. Rannsóknin á að ýta undir jákvæða 

stefnumótun, auka þekkingu og fræða þá aðila sem halda utan um innleiðingarferli 

heilsueflandi samfélags um þá þætti sem ber að varast. 
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1.2 Rannsóknarspurningar/rannsóknarmarkmið 
 

1. Hver eru mikilvægustu málefnin og hafa verið sett markmið í samræmi við þau? 

 

2. Hvert er hlutverk hagsmunaaðila í innleiðingu heilsueflandi stefnu innan 

sveitarfélags? 

 

1.3 Afmörkun rannsóknarefnis 
 

Rannsóknin er eigindleg og eru markmið og rannsóknarspurningar af tvennum toga. Í 

fyrsta lagi má nefna málefni heilsueflandi samfélags. Heilsuefling snýr að svo mörgum 

þáttum og er mjög mikilvægt að setja strax stefnu í þeim málaflokkum sem taka á fyrir. 

Aldurshópurinn er breiður og því þarf að hafa í huga þegar unnið er að samfélagslegum 

verkefnum að þau snerti á öllum flötum á sem jákvæðastan hátt svo hægt sé að mynda 

sameiginleg markmið. Markmiðið með fyrri spurningunni er að fá skýrari mynd af því 

hvernig málaflokkum er forgangsraðað innan sveitarfélaganna og hvort markmið þeirra 

séu í samræmi við innleiðingarferlið. Í öðru lagi verður að nefna það hlutverk sem 

hagsmunaaðilar hafa í innleiðingarferli og hvernig þátttaka þeirra í verkefninu hefur 

jákvæð áhrif á innviði samfélagsins.  

Markmiðið með seinni rannsóknarspurningunni er að greina vilja til þátttöku og 

viðhorf stjórnsýslu og meðlima stýrihópa til stefnubreytingarinnar. Stuðningur er 

gríðarlega mikilvægur í slíku ferli en ólík viðhorf, fjárhagsstaða og breytingar innan 

stjórnsýslunnar meðal annars, geta haft afgerandi áhrif á báða vegu. Þessa þætti þarf að 

hafa í huga við þá undirbúningsvinnu sem þarf, til þess að leiða stefnuna í gegn og festa 

hana í sessi. Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þátttöku hagsmunaaðila í 

breytingaferli og er markmiðið að byggja góðan grunn áður en næsta skref er tekið og 

gera heilsueflandi samfélag að sjálfbæru verkefni til framtíðar (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Björg Ársælsdóttir, 2011). 

 

1.4 Framlag til fræðasviðs 
 

Rannsókn á innleiðingarferli heilsueflandi stefnu hefur ekki verið gerð áður svo vitað 

sé. Nokkur sveitarfélög hafa stigið skrefið og hafa nú þegar hafið innleiðingarferli en 

þar sem verkefnið er frekar nýtt af nálinni hefur ekki verið fjallað um ferlið og 

undirbúning í fræðilegum skrifum. Þetta gefur rannsókninni ákveðið gildi og ekki 
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ólíklegt að hægt sé að nýta niðurstöðurnar í undirbúningsferli annarra sveitarfélaga og 

jafnvel fyrirtækja í opinberum rekstri. Öll stefnumótun krefst undirbúnings og ekki síst 

samvinnu. Með því að fjalla um innleiðingu heilsueflandi stefnu í fræðilegu máli má 

vona að það verði hvatning til annarra að taka upp slíka stefnu innan síns samfélags eða 

fyrirtækis. 

 

2. Fræðileg umfjöllun 
 

2.1 Heilsueflandi samfélag 
 

Hugtakið heilsa hefur verið að sækja í sig veðrið síðustu misseri með aukinni 

heilsuvitund. Það er þó með vissu hægt að fullyrða að góð heilsa er okkur mikilvæg, 

ekki síst í því umhverfi sem skapast hefur með meiri tækni, auknum samfélagslegum 

kröfum og breyttum áherslum í vinnuumhverfi. Offita og streita er að verða eitt af helstu 

heilbrigðisvandamálum heimsins og getur haft gríðarlega alvarlegar afleiðingar. 

Síþreyta, stoðkerfisverkir, vandamál í hjarta- og æðakerfi, kvíði, þunglyndi og kulnun 

í starfi er það helsta sem einkennir streitu og er það orðið nokkuð algengt að starfsmenn 

þurfi að sækja um tímabundin leyfi til þess að takast á við afleiðingar hennar (Axel F. 

Sigurðsson, 2013). Lýðheilsustöð, sem síðar hóf samstarf við embætti landlæknis, setti 

af stað heilsueflandi verkefni fyrir grunn- og framhaldsskóla landsins. Boðskapurinn 

byggir á fjórum hugtökum: næring, hreyfing, geðrækt og lífsstíll. Hvert hugtak hefur 

sín gildi og markmið en svo er það í höndum þess aðila sem tekur þátt í verkefninu að 

móta stefnu í kringum boðskapinn. Fljótlega eftir að grunn- og framhaldsskólar höfðu 

tileinkað sér hugtökin bættist við verkefnið „heilsueflandi samfélag“ og hafa í dag 

fimmtán sveitarfélög skrifað undir samning við embætti landlæknis um þátttöku 

(Embætti landlæknis, 2017). Heilsueflandi samfélag byggir fyrst og fremst á 

forvarnarstarfi og er lykilhlutverk í slíkri stefnumótun byggð á heilsu og líðan allra íbúa 

samfélagins (e. Health in All Policies). Með heilsueflandi samfélagi er ekki verið að 

ýta undir boð og bönn heldur gefa fólki möguleika á fjölbreyttara vali í heilsueflingu 

og á sama tíma gefa sveitarstjórnendum tækifæri til þess að huga að stærri þáttum er 

koma að rekstri sveitarfélaga og skipulagsmálum (Embætti landlæknis, 2016). 
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2.2 Heilsa í stefnumótun 
 

Heilsu í stefnumótun (e. Health in All Policies) er ekki hægt skilgreina á einfaldan hátt. 

Lissa Rankin, doktor í læknisfræði, hefur rannsakað hugtakið í fjölda ára og hefur með 

rannsóknum sínum komist að áhugaverðri niðurstöðu. Hugtakið passar mjög vel við 

nálgun heilsueflandi samfélags og byggir það á mörgum samverkandi þáttum í lífi 

okkar. Lissa Rankin skilgreinir heilsu á eftirfarandi hátt; heildræn heilsa (e. Whole 

Health) er vísindalega staðfest nálgun þar sem níu mismunandi þættir mannlegs lífs 

hafa afgerandi áhrif á líkamlega og andlega heilsu. Vinna, sköpunargáfa, andleg 

málefni, kynhneigð, fjármál, umhverfi, sambönd, tilgangur, áföll og samspil þessara 

þátta hefur gífurleg áhrif á taugakerfið. Ef ekki er jafnvægi á milli þessara þátta fer af 

stað lífeðlisfræðilegt ferli sem hefur áhrif á heilsu okkar, hvort sem um ræðir andlega 

eða líkamlega. Taugakerfið spennist upp sem veldur varnareinkennum í líkamanum og 

veikir ónæmiskerfið (Rankin, 2015). Af þessu leiðir að ójafnvægi í lífi og starfi hefur 

gífurleg áhrif á heilsu okkar og því mikilvægt að hlúa vel að öllum þáttum heilsu og 

hlusta á líkamann eins og Lissa Rankin nefnir réttilega í mörgum af bókum sínum. 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (e. WHO) horfir til framtíðar með hagsmuni fólks um 

allan heim að leiðarljósi. Í samstarfi við Sameinuðu þjóðirnar vinnur stofnunin að því 

að efla heilsu, huga að forvörnum og efla þekkingu fólks víðsvegar um heiminn. Auk 

þess hefur stofnunin það hlutverk að veita mikilvægar upplýsingar er kemur að 

faraldsfræði sjúkdóma, meðal annars til stjórnvalda (WHO, 2017). Embætti landlæknis 

hefur ámóta hlutverk og stendur í lögum um landlækni og lýðheilsu að landlæknir skuli 

meðal annars annast forvarnar- og heilsueflingarverkefni, efla lýðheilsustarf og veita 

stjórnvöldum, fagfólki og almenningi ráðgjöf á sviði heilbrigðismála. Þetta er þó ekki 

tæmandi listi en gefur okkur ákveðna hugmynd að því hversu mikilvægt starf er unnið 

á þessu sviði (Lög um landlækni og lýðheilsu, nr. 41, 2007). 

Innleiðing heilsueflandi stefnu ætti út frá lögum og reglugerðum um starfshætti 

landlæknis að ná til allra þjóðfélagshópa á fjölbreyttan og markvissan hátt. Það má því 

velta því fyrir sér hvernig sveitarfélag innleiðir slíka stefnu á árangursríkan hátt með 

hagsmunagæslu að leiðarljósi. Það liggur í hlutarins eðli að stærð sveitarfélaga er 

mismunandi og því hæpið að áætla að sömu aðferðir virki fyrir alla og að sami árangur 

náist í tveimur sveitarfélögum. Þar að auki verður að gera ráð fyrir pólitískum 

skoðunum, stuðningi og fjármagni hverju sinni og því erfitt að festa í sessi sömu stefnu 

og framtíðarsýn alls staðar. 
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Innleiðing stefnu (e. policy implementation) krefst þess að búið sé að festa niður 

aðgerðaráætlun, greina þörfina og setja markmið fyrir næstu skref. Richard Lynch 

(2015) fjallar ítarlega um þetta í bók sinni Strategic Management. Þar kemur fram 

mikilvægi undirbúnings í stefnubreytingu og getur þarfagreining af einhverju tagi 

spilað stórt hlutverk í slíku ferli. Stjórnendur þurfa að spyrja spurninga sem lúta að 

ferlinu til þess að átta sig betur á þörfinni og hvaða leið skal fara. Til eru ógrynni af 

leiðbeinandi líkönum og aðferðum til greininga á umhverfinu og því ekki síður 

mikilvægt að velja það sem hentar best þeirri skipulagsheild (e. organization) sem um 

ræðir. Skipulagsheild endurspeglar umhverfi tveggja eða fleiri starfsmanna og því afar 

mikilvægt að stjórnendur haldi vel utan um alla þætti. Innleiðingarferli nýrrar eða 

breyttrar stefnu er það ferli sem oftast misferst að mati sérfræðinga í breytingastjórnun. 

Innleiðingin á sér ekki stað á einu tilteknu augnabliki heldur tekur hún tíma að þróast 

og mótast í ferlinu sjálfu. Góður undirbúningur er því undirstaða innleiðingar stefnu 

með áherslu á verkfæri og afl þeirra í ferlinu en passa þarf þó að grípa ekki inn í ferlið 

ef þess þarf ekki (Lynch, 2015). Ef undirbúningurinn er góður og tekið er tillit til 

mismunandi sviðsmynda í ferlinu ætti að vera auðvelt að bregðast við ef tekin eru 

hliðarspor í vegferðinni. Þá skiptir máli gagnsæi og upplýsingaflæði til innri auðlinda 

fyrirtækisins og hagsmunaaðilanna sem skipa jafn stóran sess í innleiðingunni sjálfri 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Björg Ársælsdóttir, 2011). 

 

2.3 Hagsmunahópar og hlutverk þeirra 
 

Í starfi heilsueflingar embættis landlæknis er horft til stýrihópa. Meðlimir stýrihópanna 

sinna hagsmunagæslu ákveðinna hópa innan samfélagsins og er markmiðið með því að 

veita öllum aðilum innan samfélagsins tækifæri til þess að hafa áhrif og stuðla að 

jöfnuði. Sem dæmi um fulltrúa í stýrihópi má nefna fulltrúa leik- og grunnskóla, 

framhaldsskóla, heilsugæslunnar, velferðaþjónustunnar, eldri borgara, lögreglu og fleiri 

aðila. Hvert og eitt sveitarfélag sníður sinn stakk eftir vexti og því mismunandi eftir 

sveitarfélögum hverjir starfa í stýrihópunum, grunnurinn er þó oftast sá hinn sami.  

 

2.4 Hópur eða teymi? 
 

Þegar unnið er að innleiðingu verkefna þarf að huga að mörgum mikilvægum þáttum í 

innleiðingarferlinu. Mannauðurinn, fólkið sem kemur að breytingunum er stór breyta í 

heildarsamhenginu og því nauðsynlegt að þekkja vel til þeirra sem starfa sameiginlega 
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að stefnumótun. Þar að auki spilar almenningur, fólkið sem taka þarf breytingunum, 

einnig stórt hlutverk og þurfa samskipti á milli skipulagsheildar og hagsmunaaðila að 

vera aðgengileg og gagnsæ. Það er löngu þekkt að viðskiptavinurinn og hagsmunaaðilar 

stýra þörfinni og því ekki síður nauðsynlegt að horfa á hlutverk hagsmunagæsluaðila í 

stýrihópum fyrir heilsueflandi samfélög alvarlegum augum (Lynch, 2015).  

Leiðtogafræðin er áhugaverður vettvangur í sambandi við innleiðingarferli og 

hvernig unnið er að breytingastjórnun innan skipulagsheilda. Stærri ákvarðanir þarf að 

kryfja í smærri einingar svo hægt sé að draga upp mynd af óþekktum breytum og 

bregðast við þeim. Hópar og teymi eru því oftar en ekki sett saman í þeim tilgangi að 

finna heppilegar lausnir með hagsmuni skipulagsheildarinnar og hagaðila að leiðarljósi 

(Hackman og Johnson, 2009). 

Hópur (e. group) er fræðilegt hugtak sem samanstendur af tveimur eða fleiri 

einstaklingum sem starfa saman að sameiginlegu markmiði. Einstaklingar innan 

hópsins geta haft sama og/eða mjög ólíkan bakgrunn og þekkingu. Allt fer það eftir 

tilgangi og markmiði hópsins og því erfitt að skilgreina hóp á einn veg. Hackman og 

Johnson (2009) fjalla um þetta í bók sinni og vitna í rannsóknir Katzenbach og Smith 

um það hvernig má hámarka frammistöðu skipulagsheilda með teymisvinnu. 

Samkvæmt Jon Katzenbach og Douglas Smith er helsti munurinn á hópi og teymi það 

sem flokkast undir framleiðni. Út frá þessum hugmyndum ber að velta fyrir sér hvernig 

verkefnið er byggt upp. Er til dæmis þörf á því að leysa einföld mál hratt og örugglega, 

viðhalda stefnu eða þarf að þróa nýja vöru eða stefnu skipulagsheildinni til hagsbóta? 

Sem dæmi um hóp í skipulagsheild má nefna undirdeildir stærri skipulagsheilda þar 

sem starfsmenn koma saman og bera saman bækur sínar reglulega. Með því má nálgast 

heildarmynd skipulagsheildarinnar á markvissari hátt og bregðast við breyttu umhverfi 

ef þarf innan skipulagsheildarinnar.  

Teymi (e. team) myndi þá í þessu tilviki halda utan um breytingastjórn í nánu 

samstarfi, hvort sem um ræðir þverfaglega nálgun mannauðsstjóra, framkvæmdastjóra, 

fjármálastjóra eða stjórnar skipulagsheildarinnar. Katzenbach og Smith telja að teymi, 

líkt og hér er nefnt að framan, sé lítill hópur fólks með sértæka þekkingu og stefnu að 

markmiði og halda þar af leiðandi tilgangi og nálgun verkefnisins á sameiginlegum 

grunni. Meðlimir teymisins styrkja hvern annan í þeirri vinnu sem á sér stað og fagna 

þroska og framför hvers annars og verkefnisins í heild sinni (Hackman og Johnson, 

2009). Út frá þessu má áætla að þátttaka í teymisvinnu byggi mikið á trausti og auðmýkt 

allra meðlima sem greinir hópinn töluvert frá teyminu. Þó ber að hafa í huga að hópur 
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getur vel þroskast í teymi og að teymi er ávallt hópur þó hópur sé á sama tíma ekki 

teymi. Hér má sjá muninn á hópi og teymi samkvæmt hugmyndum Katzenbach og 

Smith: 

 

Tafla 1. Skilgreining Katzenbach og Smith á hóp og teymi (Hackman og Johnson, 2009). 

 

Ef koma þarf verkefnum í farveg er ágætt að velta fyrir sér hvers eðlis þau eru. Hvaða 

áherslur eru lagðar til grundvallar, hver eru markmiðin og hverju á að áorka? Myndin 

hér að ofan gefur ágætis hugmynd um þau áhersluatriði sem verkefni gætu krafist og er 

gott til hliðsjónar þegar ákveða skal hvernig best er að nálgast verkefnin markvisst. 

Verkefni heilsueflandi samfélags eru af mjög fjölbreyttum toga og byggja oftast á 

þörfum samfélagsins. Út frá fræðisjónarmiði verður því að gera ráð fyrir að 

verkefnastjóri hafi nægilega góða yfirsýn til þess að áætla hvort verkefnin krefjast hópa- 

eða teymisvinnu svo hámarksárangur náist á því sviði sem unnið er að hverju sinni.  

Það er nauðsynlegt að kafa aðeins dýpra inn í þá þætti sem nefndir eru hér að 

framan og skoða betur út frá fræðunum hvaða raunverulegur munur er á hópi og teymi.  

Leiðtogar hafa það mikilvæga hlutverk að halda utan um hópa og teymi og leggja 

um leið traust sitt á hæfileika hvers og eins einstaklings í verkefninu. Stundum þurfa 

leiðtogar að vera svokallaðir fylgjendur og treysta á aðra innan hópsins eða teymisins 

til að gerast leiðtogar. Þá komum við inn á fag- og/eða sérþekkingu þeirra er koma að 

verkefninu sem skiptir afar miklu máli í ferlinu. Það getur hæglega lent í höndum 

einstaklings, sem er alla jafna ekki í leiðtogahlutverki, að taka við keflinu tímabundið 

vegna sérþekkingar sinnar (Sigurður Ragnarsson, 2011). 

 

 

Hópur Teymi 

Einstaklingsvinnuframlag Sameiginlegt vinnuframlag 

Einstaklingsábyrgð Einstaklingsábyrgð og sameiginleg 

ábyrgð 

Tilgangur hópsins er í samræmi við 

markmið skipulagsheildarinnar 

Tilgangur teymisins er sértækur og 

miðast við viðfangsefnið 

Mælir árangur með hliðsjón af því 

hvernig hann hefur áhrif, t.d. með 

afkomu skipulagsheildarinnar 

Mælir árangur beint út frá sameiginlegri 

vinnuframleiðslu og afkomu 

Fundir þar sem unnið er markvisst að 

lausnum 

Hvetur til opinnar umræðu 

Umræður, ákvarðanir, úthlutanir Umræður, ákvarðanir, samvinna 

Sterkur og einbeittur leiðtogi Sameiginlegt leiðtogahlutverk 
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2.4.1 Hópar 
 

Hópar eru jafn misjafnir og þeir eru margir og mikilvægt fyrir leiðtoga að gera sér grein 

fyrir því hvernig hóp hann hefur í höndunum. Hegðunarmynstur getur verið breytilegt 

á milli hópa og má rekja það til hlutverks hvers og eins innan hópsins. Það er 

fullkomlega eðlilegt að hegðun innan vinahópa og vinnuhópa sé frábrugðin út frá þeim 

hlutverkum sem einstaklingurinn hefur innan hópsins. Sigurður Ragnarsson (2011) 

nefnir nokkur grundvallarhugtök hóphegðunar í bók sinni Forysta og samskipti. Þar 

vísar hann í bók Stephen P. Robbins (2002), Essentials of Organizational Behavior, 

sem kemur inn á nokkur hugtök út frá sjónarmiði mismunandi fræðimanna. Hugtökin 

sem um ræðir eru 6 talsins og eru mjög lýsandi fyrir þau atriði sem skipta máli þegar 

kemur að hópavinnu. Er þeim raðað upp í þessari röð: Hlutverk (e. roles), 

hegðunarreglur (e. norms), hlýðni við hegðunarreglur (e. conformity), samheldni (e. 

cohesivenes), stærð (e. size), samsetning (e. composition) og staða (e. status). 

Hvert og eitt hugtak hefur áhrif á það í hvaða átt hópurinn þróast. Innan hóps hafa 

allir ákveðin hlutverk, samsetning hópsins gefur okkur til kynna hvert viðfangsefnið er 

og hvert markmið hópsins er, stærð hans getur einnig verið háð hlutverki. Samheldni 

má svo tengja við stöðu einstaklingsins innan hópsins og því mikilvægt að horfa á þessi 

grunnhugtök út frá tilgangi og verkefni hópsins (Sigurður Ragnarsson, 2011 og 

Robbins, 2002). Oft á tíðum eru hópar flokkaðir eftir viðfangsefnum eins og sjá má á 

töflu 2. 

 

Tafla 2. Einkenni hópa: unnið upp úr bók Sigurðar Ragnarssonar um Forystu og samskipti (2011). 

 

Hópur Einkenni Umfang
Skipulagshópur Stjórnandi Verður til vegna ákveðinna þátta í 

(e. command groups) Undirmenn skipulagsheildinni. Til dæmis deild

með einn tiltekinn stjórnanda.

Verkefnahópur Formlega Sameiginleg vinna að verkefni 

(e. task groups) skipaður eða verkefnum. Getur verið fólk úr

hópur ólíkum deildum, sviðum eða 

fagstéttum.

Hagsmunahópur Óformlega Hópur sem verður til vegna

(e. interest groups) skipaður sameiginlegra hagsmuna innan

hópur skipulagsheildarinnar. Sbr. launakjör,

vinnuaðstaða o.sfrv.

Vinahópur Óformlega Sameiginlegur grunnur, viðhorf og

(e. friendship groups) skipaður áhugamál. Íþróttastarf eða þátttaka

hópur í félagasamtökum t.d. Verkefni byggja

á því sem gerist utan vinnutíma.
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Stýrihópar heilsueflandi samfélags eru breytilegir eftir hverju sveitarfélagi þó svo að 

grunnurinn sé nokkurn veginn sá sami. Stýrihópurinn ætti að vera þverskurður af 

samfélaginu þar sem fulltrúar hagsmunahópa koma saman og vinna að sameiginlegu 

verkefni. Ef horft er til töflunnar hér að framan má sjá að verkefnahópar (e. task groups) 

eiga vel við í þessu tilviki. Stýrihópur heilsueflandi samfélags ætti að vera formlega 

skipaður hópur þar sem valdir eru sérstaklega fulltrúar úr samfélaginu sem hafa 

annaðhvort brennandi áhuga á heilsueflingu og/eða hafa hagsmuni að gæta innan 

verkefnisins. Þó að unnið sé að hagsmunum hefur hver og einn fulltrúi innan hópsins 

það verkefni að gæta hagsmuna íbúa og vinnur að verkefnum þeim í hag. Þar af leiðandi 

er ekki um eiginlegan hagsmunahóp (e. interest group) að ræða eins og sjá má í töflunni. 

Með því er auðveldara að leiða saman hagsmunahópana og tryggja að velferð sem 

flestra sé í forgrunni. En þó svo að þetta sé nokkuð skýrt í rituðu máli verður leiðtogi 

að gera sér grein fyrir mismunandi áhrifaþáttum í hópastarfi. Þeir sem þekkja vel til eru 

ekki ókunnugir farþegavandamálunum (e. free rider effect) í hópastarfi. Kennarar á 

öllum skólastigum þekkja vel til þessa vandamáls þar sem samnemendur fljóta með í 

verkefnavinnu og njóta afraksturs annarra hópmeðlima. Margar leiðir eru til þótt þær 

séu ekki alltaf árangursríkar líkt og jafningjamat. Jafningjamat getur haft þau áhrif að 

þeir sem inna alla vinnuna af hendi hætta að gefa af sér sömu vinnu vegna þeirra sem 

fljóta með í farþegasætinu. Þá er hætt við því að sá góði vinnubragur sem ætti að 

einkenna hópastarfið verði fyrir bí (Sigurður Ragnarsson, 2011 og Robbins, 2002). 

Þegar kemur að heilsueflandi samfélagi er ljóst að margir hagsmunaaðilar liggja 

að baki hvers sveitarfélags. Embætti landlæknis leggur ríka áherslu á breitt samstarf 

ólíkra hagsmunahópa svo auðveldara sé að mæta þörfum samfélagsins. Stýrihópur 

heilsueflandi samfélags getur verið stór og fjölbreyttur og þar af leiðandi getur skapast 

meiri hætta á fyrrgreindu farþegavandamáli (Embætti landlæknis, 2013). Til þess að 

koma í veg fyrir slíkt er gott fyrir leiðtoga að vera hvetjandi og eflandi í starfi. Ýta undir 

þekkingu og framlag hvers og eins hópmeðlims með verkefnum við hæfi og hvatningu 

sem kveikir áhuga og vilja einstaklingsins til þess að inna af hendi þau verkefni sem 

honum berast. Þá má heldur ekki gleyma að umbuna fyrir þau verkefni sem skila góðum 

árangri. Vinna í smærri einingum innan hópsins ýtir undir þátttöku fleiri einstaklinga 

og vilja til þess að skila af sér markvissu og árangursríku verkefni (Sigurður 

Ragnarsson, 2011 og Robbins, 2002). 
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2.4.2 Teymi  
 

Teymi er alla jafna mun nánari hópur fólks en sú eining sem fjallað hefur verið um hér 

að framan. Teymi má einnig flokka líkt og hópana og hefur hver flokkur ákveðin 

einkenni umfram annan. Hér má sjá töflu sem gefur nasasjón af þeim þáttum sem 

einkenna hvern teymisflokk fyrir sig samkvæmt bók Sigurðar Ragnarssonar um Forystu 

og samskipti: 

 
Tafla 3. Einkenni teyma: unnið upp úr bók Sigurðar Ragnarssonar um Forystu og samskipti (2011). 

 
 
 
Það er þekkt innan stjórnunarfræða að teymisvinna er árangursríkari en hópavinna og 

má rekja það til samsetningar hópsins innan teymisins og þeirrar ábyrgðar sem hver og 

einn einstaklingur tekur að sér í teymisvinnunni. Teymi einbeita sér að mun afmarkaðri 

viðfangsefnum en hópar gera, þau hafa meira áberandi sérkenni og starfa oft undir meiri 

pressu en hópar sem leiðir til þess ábyrgðarhlutverk, samvinna, markmið og framlag 

hvers og eins skiptir afar miklu máli. Teymið starfar sem ein heild og því mikilvægt að 

samskipti milli allra innan teymisins séu góð. Þá ber að nefna að eftir því sem 

liðsheildin er betri því betri árangur næst með teymisvinnunni (Haukur Ingi Jónsson og 

Helgi Þór Ingason, 2012). Sigurður Ragnarsson (2011) heldur áfram að fjalla um þetta 

í bók sinni Forysta og samskipti með rit Stephen P. Robbins (2012), Essential 

Organizational Behavior, að leiðarljósi og skipta þeir félagar lykilþáttum árangursríkra 

teyma í fjóra hluta. Vinnutilhögun (e. work design), samsetning (e. composition), 

kringumstæður/umhverfi (e. context) og starfshættir (e. process). Meðlimir teymis 

Teymi Einkenni Umfang
Vandamálateymi Meðlimir Hugmyndavinna til eflingar í t.d.

(e. problem solving teams) skiptast á gæðum og þjónustu. Teymið tekur

hugmyndum þó ekki lokaákvörðun.

Sjálfstæð teymi Meðlimir Teymið tekur ákvarðanir og framkvæmir

(e. self-managed teams) hafa án afskipta yfirstjórnar. Vel þekkt í 

stjórn rekstri fyrirtækja og eftirliti innan

þeirra meðal annars.

Þverfagleg teymi Meðlimir Þverfagleg teymi sem skiptast á uppl.,

(e. cross-functional teams) koma frá þróa hugmyndir, leysa vandamál og 

mismunandi stýra flóknari verkefnum. Oft mjög ólíkir

deildum einstaklingar með sömu hagsmuni.

Sýndarteymi Tæknileg Öll samskipti innan teymisins fer fram

(e. virtual teams) teymisvinna í gegnum tækni. Bein félagsleg tengsl og

án beinna samskipti eru óháð tíma og rúmi. 

samskipta Teymið starfar í fjarvinnu.



 

24 
 

verða að geta talað saman með uppbyggilegum hætti, það verður að vera hægt að viðra 

hugmyndir og koma með lausnir án þess að þær séu dregnar niður. Hver og einn 

meðlimur innan teymisins verður að geta skapað afslappað umhverfi þar sem hann 

hefur tök á því að blómstra. Á sama tíma verðum við að taka mið af því að innan teymis 

séu leiðtogar sem taka forystu á mismunandi tímaskeiðum þeirra verkefna sem unnið 

er með (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012 og Sigurður Ragnarsson, 

2011). 

Þrátt fyrir að heilsueflandi samfélag leggi áherslu á stýrihópa má vel skipta stórum 

stýrihópi í smærri teymi þegar kemur að því að leysa verkefni og ýta undir árangur. 

Leiðtogi þarf að þekkja þá einstaklinga vel sem starfa innan stýrihópsins og leiða saman 

teymi eftir þekkingu og eiginleikum þeirra sem innan hans starfa. Þannig má vel 

hámarka árangur stýrihópsins í innleiðingu heilsueflandi samfélags (Haukur Ingi 

Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). 

Verkefnastjórn kallar á ákveðna stjórnun eins og orðið bendir sterklega til og má 

skipta henni í tvo þætti, það er leiðtoga (e. leader) og stjórnanda (e.manager). Þó svo 

að bæði hugtökin byggi á stjórnun ákveðinna þátta innan skipulagsheilda er nálgunin 

mjög ólík. John P. Kotter hefur skoðað muninn á þessum tveimur hugtökum og vill 

hann meina að leiðtogi sé sá sem framkvæmi og leiði verkefnin á meðan stjórnandi 

haldi utan um þau og stýri með Excel skjalið að vopni (Kotter, 1996). Verkefnastjóri 

gæti því í innleiðingu heilsueflandi málefna þurft að sinna báðum hlutverkum og því 

nauðsynlegt að geta skilgreint hlutverkin út frá þeim verkefnum sem unnið er að í 

ferlinu. Robert Greenleaf skilgreinir þetta á mjög áhugaverðan hátt. Hann talar um að 

allir geti lært að verða leiðtogar. Í hans fræðum eru leiðtogar fyrst og fremst þjónar og 

er lögð rík áhersla á heildræna nálgun. Forystuhlutverk leiðtogans er í senn auðmjúkt 

ferli þar sem leiðtoginn hefur skarpa framtíðarsýn og næma tilfinningu fyrir því fólki 

sem starfar með honum. Að auki nefnir Greenleaf að allir geti lært að verða leiðtogar 

og geta stjórnendur vel tamið sér einkenni leiðtogans með réttri þjálfun (Greenleaf, 

2008). 

 

2.5 Stefnumótun og framtíðarsýn 
 

Stefnumiðuð stjórnun (e. strategic management) byggir fyrst og fremst á því að 

skilgreina hlutverk fyrir framtíðina, tegund skipulagsheildar og mynstur í 

markmiðasetningu. Með því að festa stefnu í sessi er tekin ákvörðun um hvaða aðferð 

skal nota við uppbyggingu skipulagsheildarinnar, grunnur að framtíðarsýn settur og 



 

25 
 

áætlaður árangur með aukið samkeppnisforskot í fararbroddi. Þetta er mjög mikilvægt 

fyrir skipulagsheildina enda ákveðinn leiðarvísir fyrir framtíðina og þá möguleika sem 

skapast í vegferðinni (Lynch, 2015). Framtíðarsýn (e. vision) er mótuð til þess að gefa 

hugmynd að því hver staða skipulagsheildarinnar er í náinni framtíð. Hún þarf að vera 

ögrandi en þó ekki óraunhæf og vísa veginn, rétt eins og vel sett markmið. Ef horft er 

til framtíðar er einnig mikilvægt að einhver aðgreining sé til staðar og að 

skipulagsheildin hafi tilgang (e. purpose) sem endurspeglar stefnuna og 

framtíðarsýnina í heildarsamhengi. Leiðtogar í stefnumótunarferli verða að gera sér 

grein fyrir að minnsta kosti einu lykilatriði; það er að engin ákveðin formúla er til þegar 

kemur að þróun framtíðarsýnar enda er hún afskaplega háð stöðu skipulagsheildarinnar 

innan markaðarins og tilgangi hennar (Lynch, 2015). Ferlið í heild sinni gefur 

stjórnendum verkfæri í hendur til þess að skapa stöðu skipulagsheildarinnar með 

ákveðinn tímaramma að leiðarljósi, þar sem unnið er markvisst að því að ná raunhæfum 

markmiðum með tilgangi sem er lýsandi fyrir stefnuna (Lynch, 2015). 

Samkeppnisforskot (e. competetive advantage) er eftirsóknarvert og lýsir þeim árangri 

sem skipulagsheildin hefur náð. Að vera með samkeppnisforskot gefur hugmynd um 

þá sérstöðu sem skipulagsheildin hefur umfram aðrar og getur það komið fram með 

aðgreiningu (e. differentiation) af ýmsu tagi svo sem þjónustustigi, kostnaði, mannauði, 

tækni, menningu og gæðum en þessi listi er langt frá því að vera tæmandi (Lynch, 

2015). 

Stjórnarhættir (e. corporate governance) skipta afar miklu máli í stóra samhenginu 

enda er ábyrgð stjórnenda mjög mikil. Fara þarf eftir grunnreglum og gildum og eru 

flestir stjórnendur eða leiðtogar innan skipulagsheilda orðnir mjög meðvitaðir um 

mikilvægi gagnsæis í starfi fyrir yfirmenn og stjórnir annars vegar og hagsmunaaðila 

hins vegar. Viðskiptasiðferði (e. ethics) og samfélagsleg ábyrgð (e. corporate social 

responsibility) í starfi gefur skipulagsheildinni meira vægi með auknum kröfum frá 

samfélaginu sjálfu. Samfélagsleg ábyrgð getur verið mjög breytileg eftir því hvernig 

skipulagsheildin er samsett en það er nokkuð ljóst að vanda þarf til verka. Á hverju ári 

þurfa stærri skipulagsheildir að birta yfirlýsingu um stjórnarhætti þar sem meðal annars 

þurfa að koma fram upplýsingar um það hvernig stefnu um samfélagslega ábyrgð og 

siðferði er háttað og er ábyrgðin mikil (Lynch, 2015 og Marta Guðrún Blöndal, 2015). 

Á sveitarstjórnarþingi Evrópuráðsins haustið 2016 var lögð fram ályktun um siðferði 

og spillingu og gerð krafa um að þessir tveir mikilvægu þættir yrðu bættir í starfi 

sveitarfélaganna. Til þess að hægt sé að koma í veg fyrir spillingu í stjórnarháttum 
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sveitarfélaganna verður að auka gagnsæi (e. visibility) í ferlum stjórnsýslunnar með því 

að bæta upplýsingaflæði til muna. Fyrirbyggjandi aðgerðir, dómsvald, hegningarlög og 

skýrslugerðir um einstaka þætti í starfsemi sveitarfélaganna eru þeir þættir sem geta 

skipt sköpum í baráttu gegn spillingu (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2016). 

Auðlindir (e. resources) skipulagsheilda eru ekki síður mikilvægar þegar horft er 

til stefnumótunar. Auðlindir geta aukið og skapað virði til framtíðar og geta 

skipulagsheildir vel aðgreint sig með mannauðnum.  Auðlindir snúa einnig að eigum 

skipulagsheildarinnar, bæði áþreifanlegum (e. tangible) og óáþreifanlegum (e. 

intangible). Áþreifanlegar auðlindir svo sem hús, farartæki og staðsetning eru 

óneitanlega stór þáttur í verðmæti skipulagsheildarinnar en óáþreifanlegar auðlindir 

eins og vörumerki eða tækni skapa sérstöðu. Mannauðurinn býr yfir því sem skapar enn 

meiri sérstöðu og eykur raunverulega það virði sem skipulagsheildin þarf á að halda til 

að skapa sér samkeppnisforskot. Leiðtogar, stjórnunarhættir, menning innan 

skipulagsheilda, þekkingargrunnur, þjálfun og fleira er það sem erfitt er að apa eftir og 

gæti verið vendipunktur þegar kemur að því að aðgreina sig frá hinum (Lynch, 2015).  

 

2.5.1 Stefna  
 

Stefnu (e. strategy) er oft skipt í tvo meginþætti. Það er forskriftarstefnu (e. perscriptive 

theory) annars vegar og birtingarstefnu (e. emergent theory) hins vegar. 

Forskriftarstefna er algengari þar sem ytra umhverfi er nokkuð stöðugt, breytingar eiga 

sér hæga framvindu og auðvelt er að bregðast við þeim án þess að hafa mikil áhrif á 

innviði fyrirtækisins. Birtingarstefna er algengari þar sem umhverfið er mjög óstöðugt, 

miklar breytingar eiga sér stað á skömmum tíma sem geta haft í för með sér mjög 

afdrifaríkar afleiðingar (Lynch, 2015). Sveitarfélög fylgja í flestum tilvikum 

forskriftarnálguninni enda þurfa allar breytingar að ganga í gegnum skrifræðið áður en 

þær eru samþykktar. Stefnumótun er mjög mikilvæg þegar kemur að stjórnsýslunni. 

Gagnsæi og gott upplýsingaflæði eykur traust til stofnunarinnar sem gerir það að 

verkum að hagsmunaaðilar og ekki síst fjárfestar eru tilbúnari til þess að taka þátt í 

verkefnum á þeirra vegum. Eins ber að hafa í huga mikilvægi þeirrar ímyndar sem 

fyrirtækið eða stofnunin vill skapa sér og að það sé samræmi á milli reksturs, orðspors 

og ímyndar. Það er hagur samfélagsins að skapa góða ímynd og huga að orðsporinu því 

aukinn vilji til fastrar búsetu í sveitarfélagi hefur jákvæð áhrif, skapar tekjur og eflir 

innviði (Argenti, 2013). Birtingarstefna er einkennandi í umhverfi 
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frumkvöðlafyrirtækja þar sem framtíðin er mjög óljós og í raun ekki hægt að spá fyrir 

um framhaldið. Stjórnendur skipulagsheilda þurfa að vera vakandi fyrir öllum 

hugsanlegum breytingum á markaði svo hægt sé að bregðast við í tíma. Hún hentar því 

síður bákni opinberra stofnana en getur að mörgu leyti nýst í sérstæðum þáttum 

stefnumótunar í bland við forskriftina.  

 Forskriftarstefnu er stundum skipt í tvær nálganir. Það er annares vegar viðskiptaleg 

nálgun (e. business level), þar sem fyrirtæki keppast um viðskiptavini til þess að skapa 

sem mestan hagnað af vörunni og ná viðvarandi samkeppnisforskoti. Hins vegar er það 

almenn nálgun (e. general level), þar sem teknar eru grunnákvarðanir um það hvaða 

starfsemi skipulagsheildin ætlar að viðhafa, grunnþættir er varða framtíðina ásamt 

hugmyndum um menningu og stjórnunarstíl eru þættir sem gætu átt við opinbera 

stjórnsýslu (Lynch, 2015). 

Opinber stefna (e. public policy) er formleg stefna stjórnvalda sem fest er í lögum, 

reglugerðum og þingsályktunum meðal annars og á að vera leiðbeinandi fyrir þau 

verkefni sem opinberar stofnanir standa fyrir. Starfsemi hins opinbera byggir á 

stefnumótun og áætlanagerð og er umfangið mikið. Í Handbók um opinbera 

stefnumótun og áætlanagerð sem gefin var út af Forsætisráðuneytinu árið 2013 segir:  

 

Formleg stefna hins opinbera er jafnan sett fram í 

hugmyndafræðilegu stefnuskjali. Það hugtak er skilgreint svo: 

Tímasett skjal þar sem sett er fram hugmyndafræði, framtíðarsýn, 

gildi og markmið sem fylgt er eftir með mælikvörðum og 

fjármagnstengdum aðgerðum. 

(Forsætisráðuneyti, 2013). 

 

Stefnumótun í opinberum rekstri er töluvert frábrugðin því sem þekkist í einkarekstri. 

Fyrir því eru raunar tvær ástæður, í fyrsta lagi verður að nefna almannahagsmuni sem 

öll sveitarfélög þurfa að taka mið af í sínum rekstri. Í öðru lagi ber að nefna flækjustigið 

en í opinberum rekstri er mun meira af flóknari málum, svo sem lögum og reglugerðum 

sem teygja anga sína vítt og breytt, sem sjaldan eða aldrei koma á borð í einkarekstri. 

Að auki verður að nefna tengingu við markaðinn. Opinber rekstur er alla jafna hugsaður 

með hagkvæmissjónarmiði og er því árangur ekki mældur í hagnaði eins og í 

einkarekstri eins og áður var nefnt (Lynch, 2015).  
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2.5.2 Gildi og markmið 
 

Stefna, framtíðarsýn og markmið skipulagsheildar (e. organization) eru samofin gildum 

(e. values) sem skipa stóran sess í þeirri menningu sem skapast í starfi. Skipulagsheild 

er skilgreind sem vettvangur sem fólk notar til að samræma aðgerðir, bæði í innra og 

ytra umhverfi. Gildi endurspegla það hvað skipulagsheildin stendur fyrir og eru oftast 

mjög sýnileg bæði í innra- og ytra starfi. Allir starfsmenn skipulagsheildarinnar, hvort 

sem um yfirmenn eða undirmenn er að ræða, þurfa að tileinka sér gildin í öllu því starfi 

sem fer fram og ekki síður kynna þau utan skipulagsheildarinnar á hrífandi hátt. Það er 

í höndum leiðtoga að tala fyrir gildunum í sinni deild og verður hann að tileinka sér þau 

af öllu hjarta. Leiðtogi verður hafa sanna trú á það sem hann stendur fyrir til þess að 

hrífa aðra með sér en það getur þó tekið tímann sinn að sannfæra alla um þá vegferð 

(Burns, 2004). Einstaklingar sem hafa samsamað sig gildum og markmiðum 

skipulagsheildarinnar og eru stoltir af því að vera hluti af heildinni sanna mikilvægi 

þess að hugað sé vel að starfsmönnum og að hlutverk þeirra séu skilgreind sem 

mikilvæg fyrir skipulagsheildina. Starfsmenn sem finna fyrir trausti og eru 

tilfinningalega hluti af heildinni eru oft á tíðum tilbúnari til þess að taka að sér krefjandi 

verkefni og standa við sitt (Nasurdin, Ahmad og Ling, 2015).  

Sameiginleg gildi (e. shared values) í opinberum rekstri leggja áherslu á að 

aðgreina skipulagsheildina og auka bilið á milli samfélags- og efnahagslegra þátta, það 

er að segja, gildin eiga að vera samfélaginu í hag og mega ekki vera á kostnað 

almennings. Þrátt fyrir betri efnahag geta sveitarfélög ekki horft á hagnað og leggja því 

áherslu á árangur umfram kostnað. Hins vegar ber að hafa í huga að gildi eru ekki mjög 

algeng í stefnumótun sveitarfélaga þó svo að áhersla á þau hafi aukist töluvert 

undanfarin ár (Porter og Kramer, 2011). 

Markmið (e. goals) eru lykilatriði í gerð stefnumótunar enda mikilvægt að markmið 

og framtíðarsýn skipulagsheildarinnar séu í samræmi. Stjórnendur og leiðtogar innan 

skipulagsheilda verða að gera sér grein fyrir því að áætlanagerð er forsenda þess að 

hægt sé að ná árangri. Það næst tæplega árangur ef markmið eru ekki til staðar og 

forsenda verkefnanna verða að engu. Þá komum við aftur að umræðu um gildi og 

markmið en starfsmenn skipulagsheildarinnar verða að vita hvert hlutverk þeirra er og 

hvert á að stefna til þess að geta innt af hendi þau verkefni sem krafist er af þeim þegar 

horft er til árangurs (Nasurdin, Ahmad og Ling, 2015). Markmið þurfa að ná til langs 

tíma og endurspegla hlutverk skipulagsheildarinnar en það þarf líka að setja sérhæfðari 
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markmið sem styðja við stærri markmiðin í vegferðinni. Markmiðin þurfa að vera 

tímasett, annars er hætt við að þau falli í gleymsku. Þau þurfa að vera mælanleg svo 

hægt sé að meta árangur þeirra. Markmið þurfa að vera háleit en ekki óraunhæf svo 

hægt sé að sjá fyrir endann á verkefnunum. (Páll Kr. Pálsson, 2006). Það verður einnig 

að hafa í huga að sett markmið þurfa að vera eftirsóknarverð, ekki einungis fyrir 

stjórnendur og leiðtoga, heldur líka fyrir starfsfólkið. Starfsfólk skipulagsheilda verður 

að hafa ánægju af því að vinna að settum markmiðum og finna fyrir hvatningu í 

vegferðinni. Þá ber að hafa í huga að ef markmiðið er of háleitt, sem stuðlar að stöðnun 

eða bætir ekki frammistöðu, þá verður að endurskoða markmiðið í takt við getu 

starfsmanna eða umfang verkefnisins. Af því leiðir að markmið eru þáttur í stefnumótun 

sem er í stöðugri endurskoðun í innleiðingarferli (Sigurður Ragnarsson, 2011). 

 

2.5.3 Rekstur og stefnumótun sveitarfélaga  
 

Rekstur og skipulagsmál eru óneitanlega tengd stefnumótun sveitarfélaganna. Það getur 

því verið sveitarfélögum til framdráttar að hafa skýra og vel ígrundaða stefnu sem 

hjálpar til við að setja markmið og móta faglega, heildstæða og sterka framtíðarsýn á 

sviði heilsueflingar. Það er þó mikilvægt að þekkja þörfina, hafa auga með styrkleikum 

og veikleikum hvers samfélags fyrir sig svo hægt sé að kynna fullmótaða stefnu. Heilsa 

íbúa er skráð sérstaklega og reglulega eru gefnir út lýðheilsuvísar fyrir hvern 

landsfjórðung sem ætlaðar eru sveitarfélögum og heilbrigðisstarfsfólki. 

Lýðheilsuvísarnir eru gefnir út í samvinnu við Hagstofu Íslands og embætti landlæknis 

og gefa okkur ákveðna sýn á það hvernig staðan er og hvernig breyta megi til batnaðar 

þeim þáttum sem hallar á hverju sinni (Embætti landlæknis, 2016).  

Á hverju ári taka greiningardeildir bankanna saman yfirlit yfir þróun sveitarfélaga 

á landinu en þau eru í heildina 74 talsins. Íslandsbanki hefur séð um skýrslugerðina 

undanfarin ár og er í ferlinu miðað við ársreikninga sveitarfélaganna. Þessar 

upplýsingar eru mjög mikilvægar og gefa okkur ákveðna mynd af því umfangi reksturs 

sem heyrir undir sveitarfélögin. Að mörgu þarf að huga og er rekstrargrundvelli skipt í 

tvo þætti, það er A-hluta og B-hluta. Undir A-hluta flokkast rekstur sem fjármagnaður 

er með skatttekjum og annar lögbundinn rekstur t.a.m. skólastofnanir og 

velferðaþjónusta. B-hluti eru fyrirtæki undir hatti sveitarfélaga sem eru þó sjálfstæðar 

einingar í ábyrgð sveitarfélaganna, ýmist í eign þeirra að hálfu eða að öllu leyti. Gott 

dæmi um þetta er veitusvið sveitarfélaganna sem tekur mikið pláss í rekstri og skipulagi 
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þeirra (Elvar Orri Hreinsson og Rósa Júlía Steinþórsdóttir, 2017). Sveitarfélag þarf að 

reka eins og sjálfstætt fyriræki en þó er ekki gerð krafa um hagnað í rekstri. Einungis 

er lögð áhersla á jafnvægi og hagkvæmni fyrir íbúa með grunnþjónustu (A-hluta 

reksturs) að leiðarljósi. Sveitarfélögin standa mis vel og mikilvægt að taka tillit til 

mismunandi aðstæðna hverju sinni. (Elvar Orri Hreinsson og Rósa Júlía 

Steinþórsdóttir, 2017). 

Verkefni á borð við heilsueflandi samfélag flokkast undir A-hluta rekstrarins en 

gera þarf fjárhagsáætlun fyrir hvert rekstrarár. Skrifræðið í opinberum rekstri er mikið 

og ekki hlaupið að því að koma á koppinn nýju verkefni þar sem huga þarf að 

fjármögnun og mælanlegum árangri. Til þess að gera heilsueflandi verkefni af þessari 

stærðargráðu árangursríkt og sjálfbært er mikilvægt að koma því inn í 

stefnumótunarferli. Stefna í heilsueflandi málefnum er mikilvæg en undirbúningurinn 

er raunar hornsteinn stefnumótunarinnar sem liggur í höndum sveitarfélaganna. Fagleg 

vinnubrögð frá upphafi til enda er því lykilatriði þess að ná mælanlegum árangri og þarf 

markmiðasetning að eiga þar stóran hlut að máli. Embætti landlæknis hefur gefið út 

efni fyrir þá sem hafa tekið ákvörðun um að taka þátt í verkefninu. Um leiðbeinandi 

upplýsingar er að ræða sem byggja á sjö mismunandi skrefum, að stofna stýrihóp, gera 

þarfagreiningu, útbúa lýðheilsustefnu, setja mælanleg markmið, framkvæma, meta og 

gera sjálfbært (Embætti landlæknis, 2017). 

 

2.6 Þarfagreining í stefnumótun – opinber stjórnsýsla 

Opinber stjórnsýsla (e. public administration) er sú starfsemi sem heldur utan um stefnu 

stjórnvalda og eru opinberar stofnanir (e. public institutions) undir þeim hatti. 

Sveitarfélög, ríkisstofnanir og ráðuneyti flokkast sem opinber stjórnsýsla og heldur 

stjórnsýslan utan um þær opinberu stofnanir, eins og til dæmis leik- og grunnskóla og 

fleiri sem sveitarfélögin reka í þágu almennings (Ómar Hlynur Kristmundsson, 2005). 

Guðjón Ingi Stefánsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Samtaka sveitarfélaga í 

Vesturlandskjördæmi, skrifaði nokkuð áhugaverða grein um stjórnsýslu í dreifbýli í 

blaðið Sveitarstjórnarmál árið 2000. Þar kemur hann inn á mikilvægi sveitarfélaganna 

og þá staðreynd að landinu hefur verið skipt upp í stjórnsýslur í mörg hundruð ár. Við 

getum séð mismunandi áherslur á stjórnarhætti langt aftur í aldir en með aukningu íbúa 

í dreifbýli landsins var óhjákvæmilegt að fjölga og skipta sveitarfélögunum þó svo að 

hreppaskipanin hafi haldist óbreytt nokkuð lengi (Guðjón Ingi Stefánsson, 2000). Fleiri 
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íbúar kalla á aukið þjónustustig en samkvæmt lögum ber sveitarfélögunum meðal 

annars að reka leik- og grunnskóla (Lög um grunnskóla 20008, nr. 91, 2016).  

Ný sveitarstjórnarlög tóku gildi þann 1. janúar 2012 þar sem eldri lög voru 

uppfærð. Var það heildarendurskoðun frá fyrri sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998 

(Guðjón Bragason og Tryggvi Þórhallsson, 2017). Gerðar voru nokkrar mikilvægar 

áherslubreytingar sem snéru að innri og ytri þáttum sveitarfélaganna. Í nýju lögunum 

er mikil áhersla lögð á sjálfbærni (e. sustainability) í fjármálum sveitarfélaganna, 

samráð við íbúa og að þeir fái tækifæri til þess að hafa áhrif á ákvarðanir einstakra mála. 

Þar að auki er lögð áhersla á meira gagnsæi, jafnræði og jafnrétti innan sveitarstjórna 

og þá skyldu ráðherra sveitarstjórnarmála að gæta hagsmuna sveitarfélaganna. Rík 

áhersla er lögð á það að allar sveitarstjórnir setji sér siðareglur og fari eftir þeim í 

hvívetna (Guðjón Bragason og Tryggvi Þórhallsson, 2017). 

Jafnræðisreglan er að upplagi ágætis siðaregla og hana má finna í Stjórnarskrá Íslands. 

Hljómar hún svo:  

 

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án 

tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, 

kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru 

leyti. Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. 

(Lög nr. 97, 28. júní 1995). 

 

Jafnrétti (e. equality) er jafn mikilvægt í starfi stjórnsýslu og snýr að því að jafna stöðu 

karla og kvenna í samfélaginu. Samkvæmt lögum má ekki mismuna eftir kyni og eiga 

allir að hafa möguleika á að þroska og efla hæfileika sína og þarf að huga að þessum 

mikilvægu þáttum í starfi allra sveitarstjórna (Lög nr. 10, 6. mars 2008). 

Sveitarfélögin flokkast undir skipulagsheildir (e. organization) í opinberu kerfi þar 

sem strangar reglur gilda um starfshætti og rekstur. Bláskógabyggð er dæmi um 

sveitarfélag sem varð til við sameiningu fleiri sveitarfélaga, það er 

Biskupstungnahrepps, Laugardalshrepps og Þingvalla-hrepps. Sameiningin snérist um 

framvindu þar sem stærðarhagkvæmni (e. economies of sale) og breiddarhagkvæmni 

(e. economies of scope) eru höfð til grundvallar. Þá er átt við sparnað sem verður til 

þegar aðeins þarf að þjónusta eitt sveitarfélag í stað þriggja áður og vegna þess ætti að 

opnast fyrir skilvirkari og/eða hagkvæmari rekstur (Burns, 2009 og Sveitarfélagið 

Bláskógabyggð, 2017). 
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Mögulega mætti skipta starfsemi skipulagsheildarinnar sem um ræðir í tvennt. Í 

stjórnsýslunni fer fram skrifræðið eða vélrænt kerfi (e. mechanistic structures) enda um 

opinbera stofnun að ræða sem þarf að fylgja ströngu regluverki og „ósveigjanleika“. 

Það fer ekki mikið fyrir lífrænu kerfi (e. organic structure) innan sveitarfélaga þar sem 

allar stærri ákvarðanir þarf að leggja undir sveitarstjórn en skrifstofa sveitarfélagana 

getur vel unnið undir einhverjum formerkjum lífræns kerfis. Starfsfólk skrifstofunnar 

er mikið í samskiptum við fólkið, hagsmunaaðila og önnur fyrirtæki sem þurfa að sækja 

sér upplýsingar til sveitarfélagsins. Þrátt fyrir að unnið sé eftir lögum og reglugerðum 

geta einstaklingar innan ólíkra sviða tekið minni ákvarðanir sem varða reksturinn án 

þess að leggja það fyrir sveitarstjórn. Það gefur ákveðin tækifæri til sveigjanleika og 

tækifæri til nýsköpunar eru ekki útilokuð í starfinu. Þá er skrifstofan ein heild innan 

skipulagsheildarinnar, tiltölulega lítil, og sinnir að hluta til sameiginlegum verkefnum 

án aðkomu sveitarstjórnar (Burns, 2009). Verkefnastjóri heilsueflandi samfélags er 

hluti af skrifstofum sveitarfélaganna og starfar því eftir þeim gildum sem sett hafa verið 

innan skipulagsheildarinnar. 

 

2.6.1 Greining á skipulagsheild – opinber vettvangur 

Það er ekki hlaupið að því að festa stefnu í sessi með góðri framtíðarsýn og markmið í 

farteskinu þegar kemur að opinberum rekstri. Sveitarfélögin glíma við svo marga 

breytilega þætti þó svo að skrifræðið ráði ríkjum. Inn í þetta flokkast til að mynda 

pólitískar ákvarðanir, hagsmunaaðilar, stjórnsýslan og markaðskerfið í heild sinni. Það 

er því ekki hægt að fara hefðbundna leið við að greina skipulagsheild ef litið er til 

opinbers vettvangs. Almannahagsmunir verða alltaf að fléttast inn í markmið hins 

opinbera og stofnanirnar sem taka ákvarðanirnar og innleiða þær (Lynch, 2015). 

Í bók Richard Lynch (2015) eru nefndir fjórir áhrifaþættir til greiningar í 

opinberum rekstri: 

1. Umfang markaðskerfis í opinberri þjónustu. 

2. Hugmyndir almennings um gildi hins opinbera. 

3. Áhrif hagsmunaaðila og flækjustig. 

4. Sérstök mál er varða góðgerðasamtök. 

Opinber stjórnsýsla snýst fyrst og fremst um að veita íbúum grunnþjónustu og má 

ríkið til að mynda ekki neita íbúum um ákveðna þjónustu þótt hún sé kostnaðarsöm 

fyrir sveitarfélögin (Lynch, 2015 og Sigurður Þórðarson, 2005). Markaðskerfi 

opinberra stofnana er flókið en undanfarin ár hefur samstarf hins opinbera og 
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einkarekstur orðið meira áberandi og æ fleiri einkafyrirtæki taka að sér einstök verkefni 

fyrir sveitarfélögin. Þetta eykur þjónustustig við íbúa, eykur samkeppni á markaði og 

minnkar kostnað á þjónustu til almennings. Þó ber að halda vel utan um þessa þætti því 

of mikil einkavæðing getur haft neikvæð áhrif á almenning og hagsmuni þeirra. Íbúar 

hafa oftast ekki val um þjónustu hins opinbera og því ber að hafa hagsmuni allra aðila 

að leiðarljósi og jafnvægi þar á milli. Sorp- og veitumál eru gott dæmi um slíka þjónustu 

sem sveitarfélögin þurfa að standa undir, þar sem fléttast saman í eitt einkarekstur og 

opinber rekstur þar sem tvær kennitölur eru þó í umferð (Sigurður Þórðarson, 2005). 

Í opinberum rekstri er mikil miðstýring og flestallar ákvarðanir teknar út frá 

kostnaði. Sveitarfélög þurfa að horfa til takmarkana og viðskiptakostnaðar í rekstri og 

því er óneitanlega erfitt að horfa fram hjá samstarfi við einkafyrirtækin. Það hefur áhrif 

á gildi stofnananna og þeirra áhrifa sem verða til hagsmunaaðila. Eitt af því sem þarf 

þó að hafa í huga í þessu samhengi er að kostir vel stýrðs markaðskerfis ættu alltaf að 

vega meira en takmarkanirnar og viðskiptakostnaðurinn. Það færir okkur aftur að því 

þjónustustigi sem sveitarfélögum ber að veita óháð hagnaði (Lynch, 2015). Opinber 

gildi, samkvæmt Richard Lynch (2015), byggja á því að veita ákveðna þjónustu með 

hagsmuni íbúa að leiðarljósi. Allir eiga jafnan rétt og þarf að halda utan um alla þá þætti 

sem viðkoma þessu með lagalegum ramma. Alþingi spilar þar stórt hlutverk en hlutverk 

þess er einmitt að sníða ramma utan um stjórnsýsluna og veita aðhald. Þar undir liggur 

svo Ríkisendurskoðun sem heldur utan um fjármál þeirra stofnana sem reknar eru undir 

hatti hins opinbera (Björn Reynir Halldórsson og Þórhildur Hagalín, 2014). 

Almenningur hefur mikilla hagsmuna að gæta í rekstri sveitarfélaganna og hefur 

pólitísk afstaða mikið um það að segja. Sveitarstjórn er kosin af almenningi og er því 

valdið í höndum þeirra sem kjósa. Á því fjögurra ára tímabili sem sveitarstjórn starfar 

er valdið í höndum þeirra aðila sem í henni sitja. Frambjóðendur selja sínar áherslur til 

almennings og málefni þeirra koma þeim oftar en ekki inn í stjórnsýsluna. Hins vegar 

ber að nefna áhrif fjölmiðla á pólitík og þá misjöfnu aðferð sem beitt er við 

kosningaáróður. Áhrif fjölmiðla má ekki vanmeta en það er í þeirra höndum að veita 

jafnræði, gagnsæi og gæta að hlutlægni (Finnur Beck, 2013). Það má samt sem áður 

ekki gleyma krafti almennings sem skilar sínum kjörseðli í kassann og tekur þar með 

afstöðu með málefnum flokkanna. 

Sveitarfélögin mæta þörfum samfélagsins á margan hátt og styðja þannig við ýmsa 

starfsemi sem rekin er án tilskilins hagnaðar. Má þar nefna minni íþróttafélög eða 

sambönd sem starfrækja íþróttadeildir fyrir yngri kynslóðina. Styrkveitingar eru 
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lykilatriði í starfsemi minni íþróttafélaganna og eru hagkvæmar ef horft er til lengri 

tíma. Mennta- og menningarmálaráðuneytið útbjó aðgerðaráætlun sem á að halda utan 

um og styðja skipulagt íþrótta- og afreksstarf. Þar er nefnt mikilvægi þátttöku 

sveitarfélaganna við þá starfsemi ásamt þörfinni á að einfalda rekstrarumhverfi 

íþróttafélaganna sem mörg hver eiga erfitt uppdráttar (Stjórnarráð Íslands, 2013). 

 

2.7 Líkön til þarfagreiningar 

Það eru til ótal líkön til þarfagreiningar fyrir fyrirtæki í einkarekstri. Hins vegar, eins 

og komið hefur fram hér að framan, er flækjustig opinberra stofnana mun meira og þarf 

þar af leiðandi að hafa mun víðtækari sýn á þær þarfir sem skapast í vegferðinni. 

Sveitarfélög eru ekki inni á sama samkeppnismarkaði og því þarf ekki að horfa til sömu 

þátta í greiningu þarfa fyrir slíkan rekstur. Sveitarfélög geta aftur á móti skapað sér 

sérstöðu og nýtt hana sér til framdráttar, bæði út frá rekstrargrundvelli og hagsmunum 

íbúa. Það er hægt að gera á svo margan hátt, má þar nefna stefnu um heilsueflandi 

samfélag sem væri óáþreifanleg breyta í stærra samhengi. Auk þess má nefna auðlindir 

sem íbúar búa yfir, nýsköpun, þróun atvinnulífs, margvísleg efling og styrkur sem erfitt 

er að apa eftir. Það veitir sveitarfélögunum samkeppnisforskot en góð þjónusta við íbúa 

á breiðu sviði eflir og styrkir innviði og gerir sveitarfélagið eftirsóknarvert til vinnu og 

búsetu (Lynch, 2015). Út frá þeim forsendum sem liggja fyrir og þeim fjölbreytileika 

sem krafist er í rekstri sveitarfélags liggur best fyrir að nota PESTEL-greiningarlíkan. 

PESTEL er gátlisti sem gefur ágæta mynd af þeirri stöðu sem liggur fyrir út frá sex ytri 

þáttum, það er; pólitísk framtíð, þróun félags- og menningarmála, efnahagsleg framtíð, 

tækniþróun, umhverfismál ásamt lögum og reglugerðum (Lynch, 2015). 

 

2.7.1 PESTEL 
 
Upphafsmaður PESTEL-greininga er sagður vera Francis J. Aguilar, prófessor við 

Harvard Háskóla. Hann kom með hugmynd að greiningartóli sem kallaðist ETPS en 

það var ekki fyrr en samlandi hans, Arnold Brown, endurraðaði bókstöfum 

greiningartólsins í STEP að hlutirnir fóru að gerast. Í gegnum árin bættust við fleiri 

áhrifaþættir en það var upp úr 1980 sem fræðimenn á sviði greininga í umhverfi 

fyrirtækja sammældust um að PEST væri besta formúlan. Raunar þekkja margir 

PESTEL út frá PEST og styðjast við þá aðferðafræði enn í dag (Frue, 2017). 
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PESTEL er greiningartól, raunar góður gátlisti til þess að greina fyrirtæki eða 

stofnun og þá krafta sem finna má í umhverfinu kringum fyrirtækið. Það er mikilvægt 

að hafa í huga að slíkur gátlisti er ekki endilega hinn eini rétti og er því afar skynsamlegt 

að horfa til annarra greiningarþátta ef þarf, út frá hverjum og einum þætti fyrir sig. Þar 

að auki er gott að hafa í huga þá staðreynd að óróleiki á markaði á mörgum sviðum 

rekstursins getur haft áhrif á rekstrarforsendur, hvort sem um einkafyrirtæki eða 

opinbera stofnun er að ræða. PESTEL horfir á áðurnefnda þætti, fortíð og reynslu og 

nýtir þá utanaðkomandi krafta til sviðsmyndagerðar til framtíðar og hentar því vel í 

forskriftarnálgun stefnumótunar (Lynch, 2015 og Boddy, 2008). Auk PESTEL-

greiningar er ekki úr vegi að nota SVÓT-greiningu (e. swot analysis) sem er gott 

greiningatól þegar kemur að því að greina innri og ytri þætti og þau áhrif sem verða þar 

á milli. 

 

 

 
Mynd 1. PESTEL og áhrifaþættir umhverfis. Mynd búin til upp úr bók Richard Lynch (2015) 

 

Pólitísk framtíð (P) 

Pólitískar stefnur og straumar hafa mikil áhrif á það hvernig umhverfið þróast auk þess 

lagaumhverfis sem krafist er í þeim ramma. Það er því ekki hægt að komast hjá því að 

tengja lagaumhverfi (L) og pólitískt umhverfi (P) saman þó þessir þættir geti staðið 

sjálfstæðir í PESTEL-greiningunni sjálfri. Hagkerfið byggir á þessum þáttum og má 

PESTEL
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því segja að óróleiki í pólitík geti haft umtalsverð áhrif á þær ákvarðanir sem teknar eru 

fyrir opinberar stofnanir. Ríkisvaldið setur reglurnar, setur stefnu í viðskiptum 

innanlands sem utan og á að fara eftir stjórnarskránni sem bundin er lögum. Þrátt fyrir 

lagarammann getur pólitískur óróleiki haft gríðarmikil áhrif á þær ákvarðanir sem 

teknar eru á opinberum vettvangi (Boddy, 2008). 

Varðandi áhrif sveitarstjórnmála á heilsueflandi samfélag er það helst þegar ný 

stjórn tekur við með aðra stefnu og framtíðarsýn í þeim málum. Embætti landlæknis 

þarf að hafa skýran ramma utan um heilsueflandi verkefnið til að innleiðing 

samfélagsins geti orðið að veruleika og fært þeim skapalón til eftirfylgni. Það virðist 

vera helsta ógn verkefnisins að stjórnmálamenn gefi innleiðingunni ekki nægilegan 

gaum, vandi ekki nægilega vel til starfsmanna sem eiga að sinna þessu verkefni og eru 

ekki heldur að fylgjast með eftirfylgninni. Verkefnið lítur afskaplega vel út á blaði fyrir 

kosningar. 

 

 

Efnahagsleg framtíð (E) 

Efnahagur er oftast mældur út frá innkomu á hvern íbúa og er tekið meðaltal sem gefur 

ákveðnar forsendur til reksturs ríkisins. Þá þarf að gera ráð fyrir útgjöldum neytenda 

sem og ráðstöfunartekjum og áætla vexti og verðbólgu og finna út frá því 

jafnvægispunktinn sem stöðugt er á hreyfingu. Við viljum leitast við að skapa, 

framleiða vörur og veita góða þjónustu ásamt því að selja framleiðsluna hvort sem það 

er innanlands eða utan. Verðbólga er stór áhrifaþáttur og verður að hafa í huga að missa 

hana ekki upp úr öllu valdi. Þá er hætt við að erfiðlega reynist að selja vörur þó 

framleiðslukostnaður breytist lítið sem ekkert. Aukin verðbólga kallar á snjóboltaáhrif 

þar sem laun hækka, kaupmáttur eykst á sama tíma og atvinnuleysi minnkar. Þá verður 

að gera ráð fyrir að vöruverð hækki, verð á fasteignum hækkar og kostnaður við rekstur 

þeirra líka. Af þessu leiðir að á einhverjum tímapunkti verður að finna hinn gullna 

meðalveg svo kerfið hrynji ekki af toppnum (Lynch, 2015, Boddy, 2008 og Ólafur 

Margeirsson, 2012). 

Verkefni heilsueflandi samfélags gæti verið það fyrsta sem yrði skorið niður ef 

harðnaði á dalnum. Hætta er á að stjórnmálamenn geri sér ekki grein fyrir mikilvægi 

verkefnisins. Tækifærið er að geta sýnt fram á hagkvæmni þess að taka upp verkefnið 

heilsueflandi samfélag.  
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Samfélagsmál (S) 

Menning, gildi, lífsstíll og viðhorf til vinnu og afþreyingar eru lykilatriði í 

samfélagsþætti PESTEL. Þar að auki skipta umhverfismál, menntun, heilbrigði, 

lýðfræðilegir þættir og skipting tekna miklu máli. Þetta eru allt þættir sem skipta fólkið 

máli, þetta eru sameiginlegir þættir sem varða alla og tekur til menningarlegra þátta 

(Boddy, 2008). Íslensk þjóðmenning er vafalaust sér á báti enda margt í okkar fyrri 

sögu sem hefur eflt okkur og styrkt. Geert Hofstede hefur gert rannsóknir á 

þjóðmenningu og hvernig hún endurspeglar stjórnunarstíl ýmissa menningarheima. 

Rannsóknir hans hafa bent á það að í þeim samfélögum þar sem ríkir samstaða eru 

hagsmunir samfélagsins settir ofar hagsmunum einstaklingsins og sterk bönd myndast 

á milli fólksins og samfélagsins í heild sinni (Boddy, 2008 og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, Svala Guðmundsdóttir og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2011). 

Til að breyta lífsstíl fólks þarf mikla kynningu og eftirfylgni. Ef innleiðingin á að 

heppnast þarf stöðugt að uppfræða fólk. Það má ætla að fólk sé mjög móttækilegt fyrir 

breytingum til heilbrigðari lífsstíls og með góðu fordæmi stjórnsýslunnar gæti þetta 

verkefni átt mikla möguleika. 

 

Tækniþróun (T) 

Við lifum á mikilli tækniöld og tækniframfarir eru hraðari en nokkru sinni fyrr. Raunar 

er það svo að þróunin er á slíkum hraða að nýjar vörur á markaði úreldast hratt og erfitt 

er að halda í við það nýjasta. Þetta kallar á aukin útgjöld á sviði þróunar og tæknimála, 

huga þarf að samgöngum, iðnaði og reyna að aðlaga reksturinn að þeim breytingum 

sem verða í þessu ferli. Nýsköpun blómstrar sem aldrei fyrr og hefur atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið sett af stað styrktarsjóð, tækniþróunarsjóð til að mæta aukinni 

þörf nýsköpunarverkefna (Hrund Gunnsteinsdóttir, 2016). 

Tækniþróun ætti að vera okkar helsti bandamaður þar sem stöðugt er verið að sanna 

ágæti heilsueflandi lífsstíls og þar með styðja undir verkefnið heilsueflandi samfélag. 

Eins ætti að vera hægt að stýra nýjungum í vöruþróun á markaði í átt að heilbrigðari 

lífsstíl enda er stöðugt verið að hanna ný lífsstílsöpp í snjalltæki nútímans. 

 

Þróun umhverfismála (E) 

Umhverfismálin taka mikinn tíma enda býr mun meiri þekking á bak við þann 

málaflokk nú en áður. Umhverfismál teygja anga sína um allt og eru stór hluti af rekstri 

sveitarfélaganna. Flokkun sorps, úrgangur og endurvinnsla ná nýjum hæðum í 
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neyslusamfélagi okkar á sama tíma og meira fer fyrir grænum lífsstíl. Sveitarfélögin 

þurfa að taka afstöðu með þessum málaflokkum því þar liggur ýmislegt eins og vatns- 

og fráveita, auðlindir náttúrunnar, jafnréttismál og gæðaeftirlit og fleira í tengslum við 

rekstur innan sveitarfélaganna og mætti því fullyrða að þessi málaflokkur sé með þeim 

stærri í opinberum rekstri. Umhverfisstofnun starfar samkvæmt lögum Alþingis og 

hefur þessi málefni í sínum höndum. 

Umhverfisvitund er hluti af heilsueflandi lífsstíl enda fer þetta tvennt vel saman. 

Yfirleitt á það við að fólk sem er meðvitað um heilsu hugsar líka um umhverfið. Það er 

því mikill styrkur fyrir samfélagið og umhverfi þess að vera heilsueflandi og er það stór 

þáttur af skipulagsmálum sveitarfélaganna. 

 

Lagalegt umhverfi (L) 

Það er mjög skýr lagarammi í rekstri opinberra stofnana og stefna stjórnvalda sem fest 

er í stjórnarskrá býður ekki upp á mikið svigrúm til breytinga. Það verður því að taka 

mið af því hver stefna stjórnvalda er hverju sinni og eftir hvaða áherslum ríkisstjórn 

kýs að starfa þó að lög séu bundin í stjórnarskránni (Stjórnarráð Íslands, 2017). 

Lagalegt umhverfi er einn mikilvægasti hlekkurinn í heilsueflandi samfélagi, það 

er mjög mikilvægt að lagaramminn um verkefnið sé skýr og leiði til heilsueflandi 

lífsstíls. Lögin ættu að einfalda fólki skrefin í átt að betri heilsu en ekki setja hindranir 

í veg þeirra sem vilja bæta lífsstílinn. 

 

2.7.2 SVÓT-greining 

 
SVÓT-greining miðast við að greina, eins og skammstöfunin gefur vísbendingu um, 

styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri skipulagsheildarinnar. SVÓT-greiningu er 

skipt í tvo þætti, annars vegar innri þætti sem eru afmarkaðir með styrkleikum (e. 

strengths) og veikleikum (e. weaknesses), og hins vegar ógnanir (e. threats) og tækifæri 

(e. opportunity) sem endurspegla ytra umhverfi skipulagsheildarinnar. Þó svo að búið 

sé að afmarka viðfangsefnið töluvert má vel nota þessa þætti til þess að skapa tækifæri 

með greiningunni (Reimer, 2017 og Lynch, 2015). Það er mikilvægt að hafa í huga að 

aðferðin sem slík gefur einungis ákveðna mynd af þeim aðstæðum sem skapast hverju 

sinni. Hún gefur upp ákveðinn lista af áhrifaþáttum í innri og ytri þáttum sem skapa 

ákveðin sóknarfæri fyrir skipulagsheildina. Hins vegar ber að hafa í huga að SVÓT-

greining gefur ekki endilega mynd af getu skipulagsheildarinnar í heild sinni og 
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stundum gleymist að taka mið af þeirri menningu sem viðhefst innan hennar. Að auki 

verður að hafa í huga að SVÓT-greining byggir oft á huglægu mati þess aðila sem hana 

gerir og gefur hún því ekki alltaf sanna mynd af þeim aðstæðum sem kunna að skapast.  

Öll greiningartól sem hönnuð eru með tilliti til stefnumótunar hafa sína kosti og 

galla. Það er því afar mikilvægt fyrir þann sem ætlar að nýta sér líkön til greiningar að 

þekkja vel til þeirra og gera sér grein fyrir því hvaða annmarka þau hafa (Reimer, 2017). 

SVÓT-greining getur nýst vel þegar kemur að því að innleiða lýðheilsustefnu fyrir 

heilsueflandi samfélög. Þegar búið er að greina þarfir samfélagsins og hafist verður 

handa við að móta stefnu getur SVÓT-greiningin verið gagnlegt verkfæri til þess að 

draga saman þau málefni sem skipta hvað mestu máli í ferli innleiðingarinnar. Með 

tilliti til mælanlegs árangurs og þeirra markmiða sem eiga að festa stefnuna í sessi, geta 

verkfæri sem þessi auðveldað leiðtoga skipulagsheildar-innar að gera hana sjálfbæra til 

framtíðar. 

 

2.8 Samfélagsleg ábyrgð og siðfræði í fyrirtækjarekstri 
 

Fyrirtæki og stofnanir hafa fundið fyrir auknum kröfum samfélagsins um meiri ábyrgð, 

gagnsæi, sjálfbærni og meiri stöðugleika en það er alþekkt í kjölfar fjármálahruna að 

slíkar kröfur aukist. Öll fyrirtæki á markaði vilja skapa sér sérstöðu og viðhalda 

samkeppnisforskoti en það er hægara sagt en gert. Viðskiptavinurinn slær tóninn og 

fyrirtæki reyna eftir fremsta megni að svara eftirspurn. Margir virtir viðskiptaháskólar 

víðs vegar um heiminn hafa sett siðfræði (e. ethics) og samfélagslega ábyrgð fyrirtækja 

(e. CSR) í skólanámskrár sínar í takt við aukna þörf í samfélaginu (Smith og Lenssen, 

2009). Þar að auki hafa verið settir fram staðlar og stefnur um samfélagslega ábyrgð 

fyrirtækja, bæði á alþjóðlegum grundvelli og innan Evrópusambandsins. Samfélagsleg 

ábyrgð fyrirtækja og stofnana byggir á áhrifum innan fyrirtækis og utan. Ávinningurinn 

á að vera gagnkvæmur, það er að innri starfsemi fyrirtækisins á að hafa jákvæð áhrif á 

þróun og uppbyggingu samfélagsins í heild sinni. Að auki er lögð áhersla á að starfsemi 

fyrirtækisins skaði ekki umhverfið, neytendur séu í fyrirrúmi og hugað sé að 

mannréttindum og jöfnuði. Með því að taka afstöðu með samfélagslegri ábyrgð eiga 

fyrirtæki og stofnanir að geta aukið sérstöðu sína og skapað meira samkeppnisforskot 

á markaði (Festa, 2017). 

Siðfræði spilar gríðarstórt hlutverk í þessu samhengi. Siðfræði í fyrirtækjarekstri á 

sér nokkuð langan aðdraganda en það var á 19. öld sem Robert Owen, 
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verksmiðjueigandi skammt frá Glasgow í Skotlandi, barðist fyrir því að börn undir 10 

ára aldri fengju ekki að starfa í kola- og malarnámum á Englandi. Í kjölfarið skapaðist 

ákveðin vitundarvakning og frumkvöðlar í fyrirtækjarekstri uppgötvuðu að velferð 

verkamanna skapaði ákveðið samkeppnisforskot til lengri tíma litið (Boddy, 2008). 

Afstaða fyrirtækja til siðfræðinnar getur þó oft á tíðum dansað á fínni línu. Mörg 

fyrirtæki kaupa meðal annars aðföng af verksmiðjum sem erfitt er að sanna að hlúi vel 

að starfsmönnum sínum. Þau kaupa ákveðna velvild með háum upphæðum til 

góðgerðamála af ýmsu tagi til að skapa jafnvægi á móti þeirri staðreynd að erfitt er að 

tryggja að í framleiðsluferli vörunnar sé 100% siðferðileg nálgun. Sum fyrirtæki greiða 

háar upphæðir til verksmiðja og fjölskyldna verkamanna til þess að tryggja ungum 

verkamönnum þeirra menntun og þjálfun og reyna með því að skapa ákveðna stefnu í 

samfélagsmálum. Þar að auki taka mörg snyrtivörufyrirtæki afstöðu gegn tilraunum á 

dýrum og nýta til markaðssetningar þó erfitt sé að tryggja með óyggjandi hætti að slíkar 

tilraunir eigi sér ekki stað (Boddy, 2009 og Moulds, 2017). Þetta eykur flækjustigið 

umtalsvert og gerir eflaust þeim fyrirtækjum sem hafa mikla framleiðni erfitt fyrir þegar 

kemur að markaðssetningu og gagnsæi í framleiðsluferli vörunnar. 

  

2.9 Breytingastjórnun 
 

Árangursrík innleiðing er lykilatriði í allri stefnumótun og þarf að nálgast viðfangsefnið 

af festu og með góðu skipulagi. Breytingastjórnun (e. change management) er hugtak 

sem notað er á margvíslegum faglegum grunni en er einna þekktast innan 

viðskiptagreina. John P. Kotter gerir ágætlega grein fyrir hugtakinu í bók sinni Leading 

Change (1996) þar sem hann fer yfir það hvað raunverulega á sér stað í 

breytingastjórnun. Breytingastjórnun á sér stað vegna skapandi þarfar á einhvers konar 

breytingum í rekstri. Ástæðurnar geta verið margvíslegar, þær geta verið vegna breyttra 

áherslna, breytts umhverfis, niðurskurðar eða jafnvel vegna vaxandi vandamála innan 

skipulagsheildarinnar. Það er þó algjörlega óháð því hvers konar atburðir eiga sér stað 

sem koma af stað breytingaferlinu, það er orðið löngu þekkt að breytingar eru erfiðar 

og oftar en ekki bregðast þær einhvers staðar í ferlinu. Breytingin sjálf á að vera lýsandi 

fyrir það sem er og það sem verður, það er að segja; með breytingum viljum færa okkur 

úr því umhverfi sem er umlykjandi í annað, til þess að ná betri árangri. (Kotter, 1996). 

Sá sem stýrir breytingaferli má ekki einungis horfa á áþreifanlega þætti, það er alltaf sá 

möguleiki fyrir hendi að stjórnandinn sjálfur þurfi að horfa inn á við og breyta viðhorfi 
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sínu. Stjórnandi þarf að vera meðvitaður um að möguleg hömlun frá hans hendi getur 

haft neikvæð áhrif á breytingarnar og það innleiðingarferli sem fylgir á eftir. Það á 

einnig við um annað starfsfólk innan skipulagsheildarinnar og því ekki úr vegi að halda 

vel á spilunum og undirbúa breytingaferlið vel áður en farið er af stað í vegferðina með 

þátttöku þeirra hagaðila sem að breytingunum koma (Lynch, 2015). Að auki þarf 

stjórnandinn að vera opinn fyrir nýjum tækifærum og grípa þau, en þó þarf að gera sér 

grein fyrir því að fullu hvað það er sem veldur breyttri þörf. Það er því algjört lykilatriði 

í upphafi breytinga að greina og skýra ferli þeirra breytinga sem munu eiga sér stað 

(Lynch, 2015).  

Flestar skipulagsheildir sem búa yfir virkri starfsemi ganga einhvern tímann í 

gegnum breytingar, það er óumflýjanlegur þáttur í fyrirtækjarekstri þar sem umhverfi 

og forsendur rekstursins eru ólíkar, hvort sem um ræðir ytri eða innri þætti. Það er því 

afar mikilvægt að stjórnendur séu vakandi og tilbúnir til þess að takast á við 

áherslubreytingar, stórar sem smáar (Lynch, 2015). Þátttaka starfsmanna í 

breytingaferli er mjög mikilvæg eins og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Björg 

Ársælsdóttir (2011) komust að með rannsókn sinni á hlutverki mannauðsstjóra í 

meiriháttar breytingum innan fyrirtækja. Í rannsókn þeirra kom í ljós viðhorf 

starfsmanna til breytinga og voru flestir sammála um það að þátttaka þeirra skipti miklu 

máli. Undirbúningur breytinganna var ekki síður mikilvægur og upplýsingastreymi til 

starfsfólks lykilatriði í ferlinu. Þá skiptir ekki máli hvort fréttir séu góðar eða slæmar, 

allar upplýsingar eru mikilvægar og auka öryggi starfsmanna í ferlinu. Það verður þar 

að auki að gefa fólki færi á samtali og þannig möguleika á þátttöku í heildarferlinu 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Björg Ársælsdóttir, 2011). 

Breytingum getur fylgt mikil óreiða og óvissa í nokkurn tíma. Það verður að finna 

jafnvægi á milli nýrra verkefna og stefnu og það verður að taka tillit til þess tíma sem 

það tekur. Það getur tekið nokkur ár fyrir innleiðinguna að festast í sessi og er ekki síður 

mikilvægt að stjórnandi eða leiðtogi fylgi því vel eftir á meðan á því stendur. Það er 

ekki fyrr en breytingarnar hafa gengið í gegn og jafnvægi hefur skapast að stjórnandi 

eða leiðtogi getur dregið sig rólega til hlés. En það sem er kannski mikilvægast að hafa 

í huga þegar kemur að breytingaferli er sú staðreynd að breytingin tekur aldrei enda 

(Farkas og Backer, 1997). 
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2.9.1 Aðferðir breytingastjórnunar 
 

Til er ógrynni af aðferðum til breytingastjórnunar og hafa þó nokkrir fræðimenn lagt 

sitt á vogarskálarnar fyrir fræðin. Áherslur þeirra eru þó mismunandi og má tengja þær 

við mismunandi líkön. Það er því nauðsynlegt að horfa vel á hvaða þættir það eru sem 

skipta máli í breytingaferlinu, hvernig skipulagsheildin er samsett og hvar á markaði 

hún stendur. Breytingar innan opinberra stofnana eru frábrugðnar einkafyrirtækjum á 

margan hátt. Opinberar stofnanir starfa nær undantekningalaust með almannahag í 

forgrunni, flækjustigið er mun meira en í einkageiranum og því nokkuð ljóst að 

fyrirtæki innan hins opinbera kerfis þarf að stíga varlega til jarðar þegar kemur að 

breytingum. Þar að auki er ekki endilega hlaupið að breytingum, skrifræði og 

miðstýring gerir það að verkum að allar breytingar þurfa að fara í gegnum langt ferli og 

taka þar af leiðandi oft á tíðum mun lengri tíma. Stefna og gildi snúa þar að auki ekki 

endilega að hagnaði í rekstri, eins og fjallað var um í kaflanum um þarfagreiningu, 

heldur snýr þessi þáttur fyrst og fremst um íbúana óháð því hversu mikið það kostar 

fyrir stofnunina (Lynch, 2015). Starfsfólk í hinu opinbera kerfi er þó ekki síður 

mikilvægt en starfsfólk í einkageira og skiptir mannauðurinn alltaf jafn miklu máli. 

Þekking og reynsla er dýrmæt auðlind í breytingaferli og þó svo að allra stærstu 

ákvarðanirnar séu teknar til dæmis í ráðuneyti skiptir þátttaka þeirra sem á gólfinu 

standa gríðarlega miklu máli (Lynch, 2015).  

Það sem er kannski einna mikilvægast í heildarferlinu er að halda flækjustiginu í 

lágmarki, finna réttu aðferðirnar við greiningu og styðjast við þá þekkingu sem er til 

staðar nú þegar. Undirbúningur sem slíkur felst í því að greina þörfina til þess að hægt 

sé að átta sig á því hvaða stefnu skal taka. Áður en hafist er handa við breytingar er 

mikilvægt að gera grein fyrir eðli breytinganna og hafa í huga hvaða takmarkanir eða 

hindranir breytingin kemur til með að hafa í för með sér. Á sama tíma þarf að hafa í 

huga þann tímaramma sem breytingin krefst og því óhætt að fyllyrða að 

forskriftarstefna hins opinbera gefi ágætis ramma og aðhald þegar kemur að 

tímastjórnun í vegferð breytinga (Lynch, 2015). 

 

 2.9.2 Líkön og breytingamódel 

  

John P. Kotter hefur hjálpað mörgum skipulagsheildum að ná árangri í innleiðingu 

breytinga en hann er einn af þeim fræðimönnum sem hefur sett fram líkan sem hentar 
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opinberum stofnunum afar vel til skerpingar og aðhalds í vegferðinni. Hann er þó ekki 

sá eini og eru ótal hugmyndir til af því hvernig best er að leiða nýja stefnu.  

William Bridges (1986) setti fram kenningu um þriggja þrepa módel þar sem allt 

hefur sitt upphaf og endi og skiptir hann breytingaferli niður í þessari röð, endi, millistig 

og upphaf. Bridges heldur því fram að breytingar hefjist við endalok einhvers.  

 

 

Mynd 2. Ferli breytinga samkvæmt William Bridges (1986) 

 
Fyrsta stigið hefst þegar stjórnendur átta sig á því að eitthvað innan 

skipulagsheildarinnar er að líða undir lok og bregðast þarf við því. Millistigið verður til 

þegar búið er að samþykkja breytinguna og stjórnendur og starfsfólk standa frammi 

fyrir þeirri staðreynd að breytingin er farin í ferli. Þriðja og síðasta stigið framkallar 

nýja þekkingu, ný gildi og viðhorf gagnvart breytingunni og við það verður til ný orka 

til nýrrar vegferðar. Umskipti eða breytingar verða þegar starfsfólkið gengur í gegnum 

sálrænt ferli breytinganna og samsamar sig við ferlið (Bridges, 1986 og William 

Bridges Associates, 2017).  

 Kurt Lewin er sagður vera faðir breytingastjórnunar og eru aðferðir hans sem 

byggja á hugtökunum þýða – breyta – frysta mjög þekktar innan fræðanna. Lewin 

heldur því fram að ákveðnir kraftar stýri því hvernig breytingarnar þróast og talar hann 

um andstæða krafta í því samhengi. Þá á hann við að kraftar ýti undir breytingar og að 

andstæðir kraftar berjist á móti. Til þess að knýja fram breytingar þurfa stjórnendur að 

minnka aðkomu andstæðu kraftanna og efla þá styrk þeirra krafta sem eiga að ná fram 

breytingunum. Til þess að þetta sé mögulegt vill Lewin gefa fólki aukin tækifæri til 

þess að hafa áhrif og taka þátt í breytingunum. Með því fær mannauðurinn tækifæri til 

þátttöku sem gefur breytingunum mun meira gildi (Lynch, 2015 og Cummings, 

Bridgman og Brown, 2016). 
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Mynd 3. Þrjú þrep Kurt Lewin í breytingastjórnun 

 

Til þess að breytingarnar geti átt sér stað þarf að gera breytingar á hegðun og 

hugsunarhætti og sýna fram á að fyrri gjörðir séu ekki æskilegar, sem verður til þess að 

þær eru stoppaðar. Það er fyrsta skrefið í ferlinu og er kallað afþýðing hegðunar (e. 

unfreezing current attitudes). Hafa ber í huga að þessi þáttur verður að koma af sjálfu 

sér, það er að segja að stjórnandinn eða hópurinn í heild sinni verður að finna fyrir 

þörfinni fyrir breytingar. Næsta skref sem hér er kallað breyting (e. moving to a new 

level) krefst þess að leitað sé lausna. Valmöguleikarnir eru skoðaðir, ný gildi mótuð, 

skipulaginu innan skipulagsheildarinnar er breytt með fyrrgreinda þætti í huga. Síðasta 

skrefið sem kallast frysting (e. refreezing attitudes at the new level) tekur við þegar 

ásættanleg niðurstaða hefur fengist í stefnumótuninni og stefnan er fest í sessi (Lynch, 

2015). 

ADKAR er breytingalíkan sem leggur áherslu á markmið í breytingastjórnun og 

eru fimm þættir lagðir til grundvallar. Vitund (e. awareness) þar sem ákveðin forsenda 

verður til til breytinga. Það verður að vera til staðar löngun (e. desire) til meiri árangurs 

og þekking (e. knowledge) á því hvernig gera á breytingar í takt við markmið 

skipulagsheildarinnar. Þá verður geta (e. ability) eða ákveðin meðvitund um þær 

breytingar og kröfur sem munu skapast í ferlinu að vera til staðar og styrkur (e. 

reinforcement) til að festa breytingarnar til framtíðar með mælanleg markmið og 

viðurkenningu á árangri. ADKAR-líkanið er áhrifaríkt þegar kemur að undirbúningi 

breytinga og mjög gott til þess að greina vandamál í ferlinu. Lögð er rík áhersla á að 

hvert skref sé tekið alvarlega svo góður árangur náist í breytingaferlinu (ADKAR, 

2017). 
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Fimm krafta líkan Porters (e. Five Forces Analysis) er vel þekkt í breytingastjórnun og 

hentar það vel ef markaðurinn er stöðugur og gott skipulag til framtíðar til staðar. 

Kraftarnir fimm eru samkeppni (e. industry competition) og áhersla á 

samkeppnisaðilann og vöru hans. Viðskiptavinirnir (e. customers), stærð þeirra og geta 

til þess að kaupa vöruna eða þjónustu. Birgjar (e. suppliers) sem hafa mögulega einstaka 

vöru sem aðrir hafa ekki. Aðrir kostir (e. substitutes) sem gætu þá verið aðrar vörur, 

sambærilegar en ódýrari. Fimmti og síðasti krafturinn í líkaninu eru möguleikar á nýrri 

þjónustu (e. potential new entrants) sem gæti þá verið ný tækni sem ógnar stöðu 

skipulagsheildarinnar. Við þurfum að vera vakandi fyrir því hvernig staða 

skipulagsheildarinnar er gagnvart þessum fimm kröftum og hvernig við nýtum þá til 

þess að skapa ný tækifæri. Líkanið er til þess gert að meta hvaða efnahagslegu hvatar 

liggja á bak við kraftana fimm og hver kaupmátturinn er innan skipulags-heildarinnar 

(Lynch, 2015). 

Líkönin sem rædd hafa verið hér fyrir framan hafa það öll sameiginlegt að vera 

verkfæri breytingastjórnunar. Öll miðast þau við ákveðna þörf sem skapast til breytinga 

og miðast ferli þeirra allra við það að bæta stöðu skipulagsheildarinnar á einhvern hátt. 

Í ferlum þeirra allra, nema fimm krafta líkaninu, er hlutverk mannauðsins mikilvægt í 

ferli breytinganna. Fimm krafta líkan Porters byggir mestmegnis á iðnaði og ytra 

umhverfi og því ekki verið að horfa eins mikið til innri auðlinda skipulagsheildarinnar. 

Hins vegar má vel hafa þá þætti sem líkanið byggir á til hliðsjónar þegar skoða þarf ytri 

þætti skipulagsheildarinnar og mögulega samkeppnisstöðu þó samkeppni innan 

heilsueflandi verkefna sé alla jafna ekki til staðar. Þó verður að taka til greina 

samkeppni við aðra grunnþjónustu innan samfélagsins og taka mið af því að hún muni 

skapast á einhverjum tímapunkti í vegferðinni. Við þær aðstæður gæti fimm krafta líkan 

Porters gefið góða raun (Chartered Institution of Management, 2013). 

 

2.9.3 Líkan Kotters 
 

Breytingaferli getur verið átakamikið en Kotter hefur með áratuga reynslu og prófunum 

á sviði breytingastjórnunar fundið upp líkan sem hefur gefið góða raun í ferli 

breytingastjórnunar. Kotter setti upp átta þrepa breytingalíkan sem raunar er til í 

nokkrum útfærslum. Líkanið getur reynst mjög vel til viðmiðunar og virkar jafnan best 

sem nákvæmur gátlisti í ferli breytinganna. Þá gefur það góða mynd af því hver þörfin 
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er allt frá upphafi og þar til innleiðingin er gengin í gegn með breytingum og aðlögunum 

hverju sinni (Kotter, 1996 og Kotter International, 2017). 

Kotter hefur mikið rannsakað hvað það er sem veldur því að innleiðingarferli nýrrar 

stefnu bregst í mörgum tilfellum. Í bók sinni Leading Change (1996) segir hann frá því 

hvernig ferlið þróast og einblínir hann á þá þætti sem misfórust í ferlinu. Oft á tíðum er 

fyrirhuguð breyting skipulagsheildarinnar of stór biti bæði fyrir skipulagsheildina og 

mannauðinn. Fólk færist of mikið í fang og erfitt er að sjá fyrir endann á stóru og illa 

undirbúnu ferli (Kotter, 1996). Því er gott að hafa í huga þá þætti sem ber að varast í 

ferlinu og skoða þrepin með það í huga. Skrefin að innleiðingunni sér Kotter í átta 

þrepum og eru þau byggð upp á eftirfarandi þáttum: 

 

Mynd 4. Breytingalíkan John P. Kotters 

 
 
1. Þörf fyrir breytingar 

Áður en breytingar eru gerðar í skipulagsheildum er mikilvægt að gera sér grein fyrir 

þörfinni og kortleggja hana til hlítar. Stjórnendur og starfsfólk þarf að vera vakandi og 

næmt fyrir breyttum áherslum og er ekki síður mikilvægt að mannauðurinn fái að taka 

þátt í ferlinu. Oft á tíðum er of mikil áhersla á einn þátt í innleiðingunni í stað þess að 

horft sé á heildarmyndina og til þeirra áhrifa sem verða í ferlinu. Umfang breytinganna 

er ósjaldan ofmetið og skrifræðið tekur völdin. Þá ber að nefna mögulegt vanmat á 
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mannauðinum, eða þá staðreynd að oft reynist erfiðara að fá fólk með ef ekki er staðið 

rétt að umskiptum strax frá upphafi og í undirbúningi. Of mikið sjálfstæði starfsmanna 

í einstökum verkefnum, of lítil eftirfylgni og skeytingarleysi gagnvart stöðu 

verkefnanna getur haft verulega neikvæð áhrif (Kotter, 1996). 

 

2. Búa til áætlun/ teymi 

Teymisvinna er lykillinn að góðum árangri. Allir sem eiga hlut að máli þurfa að taka 

þátt á einhvern hátt, hvort sem um ræðir stjórnendur og/eða hóp starfsmanna. Ferli 

breytinga og innleiðingin krefst þess að allir séu upplýstir og þekki til þeirra ferla sem 

fram undan eru. Þar að auki þarf að meta verðleika, þá þekkingu og reynslu sem 

starfsmenn búa yfir til þess að búa til öflugt teymi. Þó svo að starfsmaður sem 

einstaklingur sé afar mikilvægur er mikilvægi hans aldrei meira en í vel upplýstu og 

hvetjandi umhverfi. En það er ekki nóg að búa yfir öflugu teymi. Góður leiðtogi með 

skarpa sýn þarf að vera til staðar en teymi án leiðtoga hefur ekki eins mikla burði til 

þess að draga vagninn í átt að farsælli innleiðingu. Leiðtoginn þarf að búa sig undir 

margvíslegar hindranir í ferlinu, finna lausnir og búa yfir þeim verkfærum sem þarf til 

þess að komast markvisst fram hjá þeim (Kotter, 1996). 

 

3. Skapa sýn – innri stuðningur 

Kraftur framtíðarsýnar er mikill og er ekki óalgengt að hún sé vanmetin eða vanþróuð 

að einhverju leyti. Leiðtogi þarf að gera sér grein fyrir þeim erfiðleikum sem 

breytingaferlið getur skapað og um leið upplýsa teymið um mögulegar hindranir. 

Þekking og reynsla meðlima teymisins getur verið lykilatriði og með þéttu neti má 

styrkja ferlið verulega. Hins vegar ber að varast að gera aðdraganda innleiðingarinnar 

og breytinganna í heild sinni ekki of flókinn því það getur dregið úr krafti 

vegferðarinnar. Kotter vill meina að ef ekki er hægt að segja frá þeirri framtíðarsýn sem 

um ræðir á 5 mínútum eða minna sé leiðtogi í verulegum vandræðum (Kotter, 1996). 

 

4. Byggja upp stuðning 

Of lítil samskipti eru vandamál. Samskipti innan skipulagsheildarinnar eru afar 

mikilvæg og þarf starfsfólkið að vera upplýst um gang mála í breytingaferli. Það er vel 

þekkt að starfsfólk tekur ekki þátt í breytingaferli nema sjá hag sinn í því og því 

mikilvægt að upplýsa alla um þá stöðu sem fram undan er. Þar að auki er mikilvægt að 

gefa sér tíma til þess að tala við einstaklingana en ekki einungis heildina til þess að 
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skapa meira traust í ferlinu. Leiðtogi verður að leyfa fólkinu að tala saman og gefa því 

færi á þátttöku í ferlinu. Að láta fólk sitja löngum stundum undir ræðum er ekki vænleg 

aðferð til að ná þeim með í liðið (Kotter, 1996). 

 

5. Fækka hindrunum 

Það er afar mikilvægt að leiðtogar standi fastir á sínu og láti ekki hindranir byrgja áttina 

að framtíðarsýninni. Það er ekki mjög árangursríkt að forðast hindranir og raunar mjög 

mikilvægt að tekist sé á við þær af festu og sanngirni. Það getur verið mjög erfitt að 

sannfæra þá sem ekki sjá hag sinn í breytingunum að taka þátt í þeim. Margir forðast 

að takast á við þann vanda af ótta við að missa til dæmis gott og vel metið starfsfólk. 

Hindranirnar í vegferð breytingaferils geta verið af mörgu tagi og því gott fyrir leiðtoga 

að vera meðvitaður og upplýstur um gang mála. Vantrú á þörf breytinganna og 

vantraust á leiðtoga getur oft haft veruleg áhrif en það má heldur ekki vanmeta þátt 

skipulagsheildarinnar og hvernig hún er byggð upp (Kotter, 1996).  

 

6. Að búa til fagnaðarerindi 

Skammtímamarkmið eru mikilvæg í þessu ferli svo hægt sé að vinna litla sigra og fagna 

í sameiningu þeim áföngum sem skipulagsheildin nær í vegferðinni. Með hverjum sigri 

má stefna hærra á sama tíma og skipulagsheildin er skrefinu nær langtímamarkmiðinu. 

Oft á tíðum er áherslan of mikil á langtímamarkmið sem verður til þess að litlu undir 

markmiðin verða að engu. Það er því afar mikilvægt að leiðtoginn sé vakandi fyrir því 

en um leið ekki of ýtinn því of mikil pressa getur haft neikvæð áhrif. Svo þegar 

markmiðum er náð ber að fagna og nýta næstu skref í ferlinu til frekari 

markmiðasetningar (Kotter, 1996). 

 

7. Byggja ofan á grunninn 

Í breytingaferli skiptir þolinmæðin afar miklu máli. Margir gera þau mistök að lýsa of 

snemma yfir sigri þó svo að árangur breytinganna sé ekki fullreyndur. Stærri breytingar 

geta tekið allt frá 3 árum til 10 ára og því ber að varast að fagna ekki of snemma, það 

er; ekki fyrr en stefnan er orðin föst í sessi. Þar að auki verður að halda sérstaklega vel 

utan um alla ferla vegna þess að með tímanum geta breytingatillögur hreinlega gleymst 

eða orðið að engu. Þau vandamál sem skapast í ferlinu koma oftast fram í upphafi. Þau 

má tengja við skerta framtíðarsýn, hæfni leiðtogans til þess að halda utan um verkefnin 

og forgangsröðun þeirra. Drífandi leiðtogar eru af hinu góða en of mikið kapp getur 
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líka haft neikvæð áhrif á þann hátt að leiðtogarnir missa sjónar á upphaflegum 

markmiðum verkefnisins. Smáskref og smásigrar eru því lykilatriði til þess að ná 

árangri þegar til langs tíma er litið (Kotter, 1996). 

 

8. Að festa stefnuna í sessi 

Eftir alla þá vinnu sem stefnubreyting krefst er mikilvægt að mannauður 

skipulagsheildarinnar sé meðvitaður um mikilvægi breytinganna. Með því að sýna fram 

á að breytt hegðun og viðhorf séu til hins betra þegar kemur að breytingunum sjálfum 

er auðveldara að fá starfsfólk í lið með sér. En það eitt og sér er ekki nóg. Til þess að 

festa nýja stefnu í sessi til framtíðar er einnig mikilvægt að þeir stjórnendur sem koma 

á eftir og taka við breyttu umhverfi fylgi sömu stefnu. Þá geta slæmar ákvarðanir sem 

ekki eru í takt við það ferli sem hefur átt sér stað lagt stefnuna að velli og gert margra 

ára vinnuferli að engu. Til þess að koma í veg fyrir þessa þætti verður að tryggja að 

yfirstjórn taki þátt í breytingaferlinu, að allir hafi skilning á þeim breytingum sem þurfa 

að eiga sér stað og ástæðuna fyrir þeim. Það verður einnig að tryggja að yfirstjórn styðji 

fjárhagslega við stefnubreytinguna svo hún missi ekki flugið á miðri leið (Kotter, 1996).  

Aukinn óróleiki í ytra umhverfi skipulagsheilda er raunveruleg ógn í dag og reynist 

mörgum erfitt að viðhalda gæðum vöru og þjónustu meðfram aukningu á eftirspurn. Í 

ljósi þess að skipulagsheildir sveitarfélaganna eru byggðar á grunni forskriftar þar sem 

breytingar eiga sér heldur hæga framgöngu, er tiltölulega auðvelt fyrir sveitarfélögin að 

tileinka sér hugmyndafræði John P. Kotters í praxís (Kotter, 1996). Forskriftarstefna er 

því að mörgu leyti ákveðinn styrkur fyrir verkefnið ef horft er til hugmyndafræði hans 

þar sem nægur tími gefst til þess að ígrunda hvern þátt fyrir sig í ferlinu. Verkefnið sem 

slíkt fer upphaflega í gegnum samþykkisferli sveitarstjórnar sem staðfestir þar með 

undirskrift sinni að veita því þann stuðning sem þarf til stefnumótunar. Þrátt fyrir það 

er það í höndum verkefnastjóra að halda utan um verkefnið og er það í hans höndum að 

byggja upp bæði innri og ytri stuðning til framtíðar. Líkan Kotters gæti því verið afar 

góður kostur til hliðsjónar í vegferðinni en eins og með öll önnur verkfæri 

stefnumótunar er mikilvægt að endurskoða reglulega verkferla, það er; að vega og meta 

stöðuna hverju sinni verkefninu í hag (Kotter, 1996). Það er margt líkt með 

stefnumótunarfræðunum og því ferli sem Kotter vill leggja áherslu á í líkaninu. Hins 

vegar verður að horfa til ákveðinna þátta eins og upplýsingamiðlunar eins og rannsókn 

Gylfa Dalmann Aðalsteinssonar og fleiri (2011), Mannauðsstjórar og hlutverk þeirra í 

stjórnun meiriháttar breytinga innan fyrirtækja, gefur til kynna. Þar voru 
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mannauðsstjórar sammála um að upplýsingaflæði strax í upphafi og við undirbúning 

væri lykilatriði þegar kemur að jákvæðara viðhorfi starfsmanna til breytinganna. Það er 

því ekki nóg að upplýsa um stöðu vegferðarinnar þegar innleiðingarferli er hafið og 

stefnan fest í sessi, heldur er mikilvægt að allir hagsmunaaðilar séu upplýstir áður en 

ferlið hefst til að tryggja jákvæðari aðkomu allra. Breytt viðhorf þarf að móta strax í 

upphafi og gefa fólki kost á að mynda sér skoðun. Kotter vill sannfæra starfsfólk og 

yfirstjórn í síðasta þrepinu en í raun ætti síðasta þrepið aðeins að vera staðfesting á 

þeirri sannfæringu sem sett er fram strax í upphafi (Kotter, 1996). 

 

2.10 Innleiðing stefnu 

 
Það er að mörgu að huga þegar kemur að því að innleiða stefnu eins og sjá má á 

köflunum hér að framan. Innleiðing stefnu (e. implementing strategy) verður til þegar 

búið er að greina og meta stöðu skipulagsheildarinnar og setja markmið. Ferlinu er oft 

á tíðum skipt niður eftir fjármagni og er áætlunin oftar en ekki tímasett með 

fjárhagsáætlanir að leiðarljósi. Forskriftarstefnan á ágætlega við í þessu samhengi en 

hún gefur nokkuð skýran ramma um raunhæf markmið innan hvers tímabils og býr til 

ákveðið kerfi í innleiðingunni (Lynch, 2015). Hins vegar er staðreyndin sú að einhvers 

staðar í ferlinu verður mönnum á og aðeins 10-30% þeirra skipulagsheilda sem stefna 

á breytingaferli ná árangri (Raps, 2004). Samskipti (e. communication) í breytingum 

eru lykilatriði og að þeir sem taka þátt í innleiðingarferlinu séu upplýstir um gang mála. 

Þátttaka allra hagsmunaaðila getur auðveldað viðhorf til breytinganna og teymisvinna 

getur því verið afar mikilvæg í vegferðinni. Stjórnendur og leiðtogar verða að gefa fólki 

möguleika til samskipta meðan á verkefninu stendur og huga að öllum tímasetningum 

í ferlinu. Það verður að liggja ljóst fyrir hvers vegna innleiðingin þarf að eiga sér stað 

og á sama tíma að leggja öll þau mögulegu verkfæri sem nýtast í ferlinu á borðið. 

Leiðtoginn hefur það mikilvæga hlutverk að halda utan um innleiðinguna, hafa eftirlit 

og stýra ef þarf. Þá skiptir máli að leiðtoginn geti greint þá þörf sem skapast hverju 

sinni og grípi ekki inn í að óþörfu (Sigurður Ragnarsson, 2011).  

Þrátt fyrir skýran ramma verður að vera möguleiki á sveigjanleika í ferlinu, eilífar 

endurskoðanir á markmiðum og tilgangi þeirra en þó er mikilvægt að fara ekki offari í 

mati á einstökum þáttum. Í innleiðingarferli verður að hafa skýra heildarsýn og mæla 

þá hluta sem virkilega skipta máli svo ekki verði stöðnun vegna einstakra þátta. Að 

sama skapi þarf stjórnandi eða leiðtogi skipulagsheildarinnar að vera vakandi fyrir 
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tækifærunum og aðlagast mögulega breytingum sem verða á skömmum tíma. Það er 

ágætt að hafa það bak við eyrað í lokin að notkun skorkorta (e. balanced scorecard) 

getur verið mjög gagnleg til þess að fylgja eftir innleiðingarferlinu. Í opinberum rekstri 

en einblínt á samfélagið og hagsmunaaðila annars vegar og hagkerfið hins vegar. Flest 

stig skorkorta innan opinberra stofnana er að finna í formi mannauðsins, skipulagsins 

og þjálfunar þeirra sem að stofnuninni standa (Lynch, 2015). 
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3. Aðferðafræði rannsóknar 
 
Aðferðafræði rannsókna er verkfæri til þess að öðlast meiri þekkingu á 

margbreytilegum viðfangsefnum og fyrirbærum í umhverfi okkar. Rannsóknir hjálpa 

okkur við að öðlast betri skilning og spá oft fyrir um óvissuþætti sem rannsakaðir eru á 

skipulegan hátt. Hafa ber í huga að rannsóknir sem standa einar geta vel verið skref í 

átt að meiri þekkingu en hafa yfirleitt ekki nægilegt vægi til þess að breyta sögunni til 

frambúðar. Rannsóknum er skipt í eigindlegar (e. qualitative) og megindlegar (e. 

quantitative) og er í þessu verkefni unnið eftir eigindlegri aðferð (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Eigindlegar rannsóknir gefa rannsakandanum dýpri sýn á 

viðfangsefni sitt en megindlegar gera en hafa þó þær takmarkanir að oft vill breiddin 

verða of mikil (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

 

3.1 Rannsóknaraðferð 
 
Rannsóknin byggir á eigindlegum hálf-opnum einstaklingsviðtölum (e. semi-

structured). Með þessari aðferð er vonast til að ná til reynslu viðmælenda og ná þannig 

fram sammannlegri reynslu út frá sjónarhóli hvers og eins. Rannsakandi leggur sig fram 

við að mæta viðmælendum á jafnréttisgrundvelli og heldur utan um viðtölin sem eru í 

formi samræðna en hefur þó spurningalista til grundvallar. Rannsakandi leiðir viðtalið 

en gefur viðmælendum tækifæri til þess að tjá tilfinningar og upplifanir, hegðun, 

skynjum, vonir og væntingar og eykur dýpt samtalsins eftir því sem líður á. 

Rannsakandi beitir virkri hlustun og endurtekur svör viðmælenda þegar við á til þess 

að ná sameiginlegum skilningi. Þá eru næstu spurningar á eftir leiddar inn í 

samræðurnar í eðlilegu flæði ef þær hafa ekki komið fram nú þegar í máli viðmælenda 

(Helga Jónsdóttir, 2013). 

 

3.2 Réttmæti rannsóknarinnar 
 

Það er erfitt að tryggja réttmæti í eigindlegum rannsóknum þar sem þær byggja á 

viðtölum. Hins vegar er lögð rík áhersla á siðferðilega nálgun rannsóknarinnar og að 

rannsakandi sé trúr, heiðarlegur og nákvæmur um leið og hann fylgir þeim forsendum 

sem lagt er upp með í upphafi rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2013).  

Til þess að gæta samræmis var þess gætt að viðmælendur væru allir starfandi við 

viðfangsefnið og að reynsla væri komin á starfið. Viðtölin voru tekin upp á stafrænt 
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form og síðan diktuð upp nákvæmlega með öllum mögulegum hljóðum til þess að 

tryggja að tjáning viðmælandans skilaði sér í gegnum ritaðan texta. Að auki var hringt 

í alla viðmælendur, þeim gefnar upplýsingar um framkvæmd rannsóknarinnar og rétt 

þeirra sem viðmælendur (Helga Jónsdóttir, 2013). Þátttakendur í rannsókninni komu 

frá sveitarfélögum víðs vegar um landið og voru þau misjöfn að stærð og umfangi. Það 

gefur rannsakanda ólíka nálgun í hendur og eykur aðeins vægi rannsóknarinnar. 

 

3.3 Gagnaöflun 
 

Í upphafi gagnasöfnunar var útbúinn listi með skráðum þátttakendum heilsueflandi 

samfélags af heimasíðu embættis landlæknis og eru þeir eru 15 talsins (október, 2017). 

Var þeim svo skipt niður í tvo flokka eftir stærð og þeim raðað handahófskennt inn í 

forrit sem kallast Random.org. Forritið raðar handahófskennt þeim orðum sem slegin 

eru inn á skilvirkan hátt (True Random Number Service, 2017). Var þetta gert tvisvar 

til þess að tryggja að báðir hópar fengju handahófskennt val og voru þrjú efstu 

sveitarfélögin í hvorum flokki valin til gagnaöflunar. Hringt var í alla þátttakendur 

nokkrum dögum áður er viðtölin fóru fram til þess að óska eftir þátttöku. Fengu allir 

viðmælendur upplýsingar um tilgang og markmið viðtalanna. Einnig fengu 

þátttakendur upplýsingar um siðfræðileg atriði, það er að segja, þagnarskyldu 

rannsakanda, möguleikann á því að sleppa því að svara einstökum spurningum eða 

hætta ef svo bæri undir.  

Viðtölin voru tekin símleiðis og var bókaður símatími með hverjum viðmælenda 

með 1-3 daga fyrirvara. Viðtölin voru tekin upp í app sem heitir „voice recorder“ og er 

það eitt af mörgum möguleikum innan Android-kerfisins. Hringt var úr farsíma og hann 

stilltur á „hátalara“ og lagður við hliðina á öðrum farsíma sem innihélt appið og var 

hvert viðtal tekið upp á þennan hátt. Viðtölin voru öll einstaklingsviðtöl og var stuðst 

við spurningalista. Reynt var að hafa spurningarnar einfaldar, hálf-opnar og með 

möguleika á frekari umræðu og voru viðtölin frá 23 mínútum til 35 mínútur á lengd. 

Viðtölin fóru fram í október 2017 (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Rannsakandi reyndi 

eftir bestu getu að beita virkri hlustun og endurtók svör til að dýpka og fá skarpari sýn 

frá viðmælandanum (Helga Jónsdóttir, 2013). Þýðið í þessari rannsókn eru sveitarfélög 

sem skrifað hafa undir samstarfssamning við embætti landlæknis um heilsueflandi 

samfélag. Úrtakið er svokallað markmiðsúrtak þar sem þátttakendur ættu allir að vera 

búnir að öðlast reynslu á viðfangsefninu. Viðtölin voru hljóðrituð, skráð orðrétt og 
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flokkuð í þemu í takt við spurningarnar og markmið rannsóknarinnar (Katrín Blöndal 

og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 

3.4 Siðfræði 
 

Öllum viðmælendum var strax gert grein fyrir að nafn þeirra og/eða sveitarfélagsins 

kæmu ekki fram í niðurstöðunum. Allt efni sem viðmælandi teldi of viðkvæmt til 

diktunar eftir hljóðupptöku yrði tekið út og var það gert ef þess var óskað. Hagsmunir 

viðmælenda voru ávallt í forgrunni strax frá upphafi. Gögnum í upptökukerfi var öllum 

eytt um leið og búið var að vinna efni þeirra í skriflegt form. Áður en viðtalið hófst var 

viðmælendum greint frá rétti sínum (sjá viðauka 1) um að hætta þátttöku eða að neita 

að svara einstökum spurningum ef þyrfti. Ekki var kveikt á upptöku fyrr en rannsakandi 

var búinn að upplýsa viðmælandann um að það væri næst á dagskrá og gaf þar með 

tækifæri til endurskoðunar á þátttöku. Einnig var þess gætt að viðmælendur tækju þátt 

á eigin forsendum og var þeim gefinn kostur á að neita þátttöku í símtali er rannsakandi 

óskaði eftir þátttöku þeirra. Eitt sveitarfélag óskaði eftir því að sitja hjá, var það virt og 

dregið á ný (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 

3.5 Styrkleikar og veikleikar 
 
Styrkleikar rannsóknarinnar eru meðal annars þeir að hún leiðir í ljós hver staðan er á 

innleiðingu verkefnisins um heilsueflandi samfélag í sveitarfélögum víðs vegar um 

landið. Rannsóknin mun vísa á þá þætti sem þarf að hafa í huga í markvissri innleiðingu 

heilsueflandi samfélags í opinberum rekstri. Einnig mun hún gefa vísbendingar um 

þátttöku hagsmunaaðila í ferlinu, það er hlutverk almennings annars vegar og 

stjórnsýslu hins vegar. Viðmælendur voru mjög opinskáir og ekki hræddir við að gefa 

sanna mynd af stöðu síns sveitarfélags í verkefninu. Rannsóknina má vel nýta sem 

mælitæki til frekari rannsókna síðar meir og er því góð undirstaða til frekari greiningar 

á innleiðingarferli heilsueflandi samfélags. Rannsóknin gæti því reynst gott verkfæri til 

þess að gera enn betur í innleiðingarferlinu. 

Veikleikar rannsóknarinnar eru þeir að aðeins sex sveitarfélög af fimmtán voru 

rannsökuð og endurspeglar hún ekki það starf sem á sér stað innan verkefnisins um land 

allt. Hins vegar ber að hafa í huga að allmörg sveitarfélög eru tiltölulega nýbúin að 

skrifa undir samstarfssamning við embætti landlæknis og því ekki komin reynsla á 

innleiðingarferli. Rannsakandi var vel kunnugur efninu, hafði víðtæka reynslu og 
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þekkti betur til verkefnisins en viðmælandi í einu tilviki. Það minnkar gæði og vægi 

þess viðmælanda að einhverju leyti en þó ekki öllu. Þó var reynt að skapa jafnvægi og 

jafnræðis í því samtali. 

 

3.6 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru verkefnastjórar heilsueflandi samfélags vítt og breitt 

um landið. Viðtölin voru kóðuð og þeim gefinn bókstafur til þess að tryggja nafnleynd 

bæði viðmælandans og sveitarfélagsins. Sex sveitarfélög tóku þátt og var þeim skipt 

niður í A, B, og C, sem tákna minni sveitarfélög, og D, E og F, sem tákna stærri 

sveitarfélög. Menntun, reynsla og bakgrunnur viðmælenda var misjafn og voru 

viðmælendur af báðum kynjum. Flestir störfuðu sem íþrótta- og tómstundafulltrúar í 

sínu sveitarfélagi. Ekki verður farið nánar út í kynjaskiptingu til þess að koma í veg 

fyrir hagsmunaárekstra. Verkefnið var komið mislangt á veg í sveitarfélögunum en öll 

höfðu skrifað undir samstarfssamning við embætti landlæknis.  

 

3.7 Greining og úrvinnsla gagna 

Þegar búið var að taka öll viðtölin voru þau skrifuð orðrétt upp til þess að auðvelda 

úrvinnslu. Þá voru þau prentuð út og lesin yfir, hvert og eitt 3 – 4 sinnum. Um leið og 

lesið var yfir voru lykilorð skrifuð á spássíur við hvert svar til þess að auðvelda 

greiningu. Þá var strikað yfir svör sem voru af svipuðum toga með yfirstrikunarpenna 

og dregin lína með rauðum penna þar sem augljós svör viðmælenda var að finna. Hver 

spurning var svo tekin fyrir og ígrunduð og svör viðmælenda borin saman. Sumir 

viðmælendur voru búnir að svara spurningum í samtalinu og var þá merkt með númeri 

þeirrar spurningar í spássíur til þess að auðvelda úrvinnsluna.  
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4. Niðurstöður 
 
Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknarviðtölin og þau greind til hlítar. Stuðst er við 

þær spurningar sem lagðar voru til grundvallar við gagnasöfnun. Farið er yfir hverja og 

eina spurningu og svör viðmælenda ígrunduð og sett fram eins gagnsætt og lýsandi og 

hægt er. 

 

4.1 Innleiðingin 
 

Viðmælendur voru fyrst spurðir á hvaða stigi verkefnið væri innan þeirra sveitarfélags 

og hvort innleiðing verkefnisins væri hafin með formlegum hætti. Sveitarfélögin eru 

öll á mismunandi stað í ferlinu og á þessi spurning að gefa rannsakanda skarpari sýn á 

upphaf ferilsins. Þetta tengist óneitanlega því ferli sem rætt hefur verið hér að framan 

um skilvirkni og forskriftarstefnu hins opinbera. Það er ekki hlaupið af stað með 

verkefni sem oft þurfa samþykki sveitarstjórna áður en hægt er að hefjast handa með 

mögulegum fjárútlátum. Þess vegna verður að gera ráð fyrir að einhvern tíma taki að 

komast af stað í ferlið þó öll undirbúningsvinna sé afstaðin. Fimm sveitarfélög af sex 

svöruðu því að innleiðingin væri hafin.  

Sveitarfélag D hefur ekki hafið innleiðingu verkefnisins samkvæmt viðmælanda 

sem svaraði svo: 

 

Nei, við getum ekki sagt það. Ekki undir þessum formerkjum beint ... við höfum 

verið að gera heilmikið en það hefur ekki verið keyrt á þessu hugtaki. 

 

Sveitarfélag D skrifaði undir samstarfssamning við embætti landlæknis árið 2015 og 

eru því tvö ár frá undirskrift. Viðmælandi var spurður hvers vegna svo langur tími væri 

liðinn án stefnumótunar, og svaraði: 

 

Ég ætlaði að fara af stað með það í fyrra, fyrir ári síðan, en það urðu breytingar 

hérna hjá okkur sem að töfðu þá vinnu. 

 

Sveitarfélag C hefur sambærilega sögu að segja en það skrifaði líka undir árið 2015: 
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Ég held að það hafi aðallega verið að hugsa hverjir ættu að vinna að málunum 

... allir sem komu kannski bara með hugmyndir en svo var aldrei neitt gert. 

 

Hin sveitarfélögin fóru fljótlega af stað með verkefnið með ýmsum hætti og leið 

mislangur tími frá undirskrift og þangað til fyrsta sýnilega verkefnið leit dagsins ljós. 

Einn viðmælenda sagði: 

 

Það liðu kannski tveir, þrír mánuðir, flest verkefnin eru þannig að maður ýtir 

ekkert á hnapp og þau fara af stað, en þeim fjölgar alltaf sem tengjast þessu. 

 

4.2 Stýrihópur 
 

Viðmælendur voru spurðir um stýrihópa sveitarfélaganna og hvort búið væri að stofna 

slíkan hóp fyrir verkefnið innan þeirra sveitarfélags. Fjögur sveitarfélög af sex svöruðu 

játandi. Sveitarfélag C og D eru ekki með starfandi stýrihóp og spurði rannsakandi 

hvers vegna svo væri. Sveitarfélag C svaraði: 

 

Þeir sem voru upphaflega og eiga að heita stýrihópur, þau eru bara hingað og 

þangað og ekki neitt, þannig að ég hef verið með þetta bara á mínum herðum 

og reynt að gera eitthvað þetta ár sem ég er búin að vera með þetta. 

 

Viðmælandi frá sveitarfélagi C hélt áfram og sagði: 

 

Við hittumst á fundi einmitt þegar ég tók við þessu í fyrra, að við ætluðum að 

einblína á geðrækt, taka fyrsta árið í geðrækt og svo taka næringu, taka 

hreyfingu og allt þetta. En það gengur erfiðlega að fá einhvern til þess að halda 

fyrirlestra ... þá er maður búinn að vera svolítið eins og „Palli var einn í 

heiminum“. 

 

Rannsakandi spurði þá viðmælanda C: 

Ef þú myndir stofna stýrihóp, hvernig myndir þú útfæra það? Hvert myndir þú sækja 

fólkið í það verkefni? 
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Það er eins og ég var búin að ræða við yfirmann minn, hún sagði að ég þyrfti 

að fara að koma á fundi með þessum hóp sem upphaflega var og sem eru þá í 

flestum geirum skilurðu og atvinnulífið sem er utan sveitarfélagsins og þar 

verður eiginlega byrjunin að byrja. Það verða að koma svona einhverjar, hvað 

á ég að segja ... hugmyndirnar. Það er ekki nóg að einhver ein manneskja standi 

með þetta og snýr sér í hringi og veit ekki meir. 

 

Sveitarfélag D svaraði aftur á móti: 

 

Nú er búið að ákveða að stofna stýrihópinn og það er búið að ákveða ... það er 

komin formlega af stað sú vinna.  

… búið að samþykkja í stjórnsýslunni að hann verði stofnaður og þá verðum 

við bara að fara í það að manna þann hóp. 

 

Þeir viðmælendur sem hafa starfandi stýrihóp voru spurðir hversu margir þátttakendur 

væru í hópnum og hvaðan úr atvinnulífinu þeir kæmu. Fjöldi þátttakenda í 

stýrihópunum eru frá 3 til 12 og koma þeir úr öllum áttum samfélagsins. Eftirfarandi 

tafla er lýsandi fyrir fjölbreytni þátttakenda í stýrihópum sveitarfélaganna: 

 

Tafla 4. Þverskurður þátttakenda í heilsueflandi stýrihópum 6 sveitarfélaga 

Þverskurður þátttakenda í stýrihópum 6 sveitarfélaga 

Fagráð Fulltrúi framhaldsskóla 

Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi Lýðheilsufræðingur 

Áhugasamur aðili Bæjarstarfsmaður 

Hjúkrunarfræðingur Félagsmálastjóri 

Íþróttafræðingur Sviðsstjóri fræðslusviðs 

Forstöðumaður íþróttamannvirkja Lögreglan 

Leikskólakennari Fulltrúi heilbrigðisstofnunar 

Grunnskólakennari Eldri borgarar 

Starfsmaður skrifstofu Íþróttabandalag 

Fulltrúi íþróttafélags Fulltrúi foreldrafélags 

 

Sveitarfélögin virðast nýta krafta stjórnsýslunnar og sveitarfélaganna töluvert auk 

annarra hagsmunaaðila. Sveitarfélag A hefur minnsta starfandi stýrihópinn sem telur 3 

þátttakendur og segir viðmælandi svo: 
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Það kemur einn tengiliður úr fagráðinu, það er íþrótta- og æskulýðsráðinu og 

svo eru tveir aðilar sem eru af áhuga, við erum með hjúkrunarfræðing og 

íþróttafræðing. Þetta er áhugasviðið og það er engin pólitík í þessu, þetta hefur 

í rauninni bara að gera með fagþekkingu og áhuga. 

 

Þá segir viðmælandi B: 

 

Þetta er mikið fólk sem er að vinna hjá sveitarfélaginu … En við erum svolítið 

opin líka, ein er búin að koma á annan hvern fund og tók bara vinkonu sína með 

sér sem hefur líka áhuga á þessum málum … 

 

Viðmælandi E segir: 

 

Í dag er í þessum framkvæmdafasa starfandi stýrihópur sem er svona 

þverfaglegur starfsmanna bæjarins eða stofnana bæjarins. Ekki félagasamtök 

eða stofnanir úti í bæ. 

 

Rannsakanda lék forvitni á að vita hvers vegna félagasamtök og aðrar stofnanir væru 

ekki inni í stýrihópnum í ljósi mikilvægis víðtækrar nálgunar. Viðmælandi E svaraði 

þá: 

 

Aðallega vegna þess að það er mikið auðveldara að hittast á vinnutíma og funda 

og hrinda verkefninu í gang, því hjá okkur er það þannig að flest verkefnin voru 

í upphafi á vegum sveitarfélagsins. En önnur verkefni í áætluninni eru þá 

þannig að þau tengjast þá félagasamtökum og þriðja aðila úti í bæ. 

 

Í sveitarfélagi F er nálgunin frábrugðin hinum sveitarfélögunum. Innan sveitarfélags-

skrifstofunnar er samráðshópur sem samanstendur af þremur fulltrúum verkefnisins og 

segir viðmælandi F: 

 

… þetta er hópur sem við gátum hist, bara með, bara ef við vorum öll inni á 

skrifstofunum okkar þá gátum við sest niður og farið yfir framvindu. 
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Að auki er starfandi stærri stýrihópur með þverfaglega nálgun og eru þá bókaðir fundir 

með hálfsmánaðar fyrirvara ef stærri verkefni eru í farvatninu. Þess utan hefur 

sveitarfélagið boðið hinum ýmsu gestum á fundi, þar á meðal hagsmunaaðilum í 

sveitarfélaginu. 

Næst voru viðmælendur spurðir um hindranir innan stýrihópsins í ferlinu. 

Rannsakandi vildi með því fá tilfinningu fyrir hvort væri áberandi hópastarf eða hvort 

verkefnastjóri væri einyrki í sínu starfi. Viðmælandi í sveitarfélagi A fann enga 

meinbugi á stýrihópnum og lagði sérstaka áherslu á það hversu flott samstarfið væri, 

hann sagði: 

 

… þetta er bara mjög flott og það er svo mikið atriði að þetta sé ekki pólitískt 

þenkjandi sko, að þetta sé bara á faglegum grunni og hugsað bara almennt. 

 

Sveitarfélög B, E og F voru sammála um að mesta hindrunin innan stýrihópsins væri 

helst skortur á fjármagni, tíma og umboði yfirmanna til verkefnisins. Viðmælandi B 

segir meðal annars: 

 

Mesta hindrunin var að maður er og allir bara í fullu starfi með þessu og hafa 

kannski ekkert endilega tíma til þess að framkvæma allar þessar góðu 

hugmyndir, þessu er bara bætt ofan á starfið. 

 

Þá segir hann enn fremur: 

 

… svona helstu hindranir eru kannski að sveitarfélögin eru, eins og okkar, 

ekkert að láta neitt svakalegt fjármagn fylgja, eða einhvern tíma. 

 

Viðmælandi í sveitarfélagi E hafði sömu sögu að segja og sagði enn fremur: 

 

... ég finn fyrir því að menn hafa misjafnt umboð frá sínum vinnustað til að taka 

þátt í verkefnum og við erum ekki með einhvern sem að er að sinna þessu mikið. 

Ég sinni fullt af öðrum verkefnum. 

 

Tímaskortur og verkefnastaða hefur mikið að segja um framkvæmd innan verkefnisins 

og heldur viðmælandi E áfram með frásögn sína og bætir við: 



 

61 
 

 

… menn hafa misjafna burði til að taka að sér verkefni og framkvæma þau, 

þannig að flest eru þau að leggja þetta á sig ofan á aðra fulla vinnu hjá 

sveitarfélaginu. 

 

Viðmælandi í sveitarfélagi F nefnir einnig fjármálahliðina og segir: 

 

… staðreyndin er bara sú að verkefnið kostar pening þó menn ætli sér að gera 

þetta á núlli, en síðan er hin púllían er náttúrulega að við trúum því að þetta 

skili sér síðan, þessir aurar sem settir eru í forvarnarvinnu, þeir skila sér. 

 

Góð samstaða var innan allra stýrihópanna þrátt fyrir erfiðleika við að finna tíma og 

fjármagn. Þeir aðilar sem starfa innan stýrihópanna eru þar vegna áhuga og eru tilbúnir 

til þess að leggja á sig aukavinnu við verkefnið þrátt fyrir hindranir. Verkefnastjórar 

eru í samvinnu við þátttakendur stýrihópanna. 

 

4.2 Markmið 

 

Næsta spurning byggir á markmiðasetningu og vildi rannsakandi með henni sjá hvort 

eiginleg stefna og framtíðarsýn væri sjáanleg í ferlinu. Viðmælendur voru spurðir hvort 

markmið, langtíma- eða skammtímamarkmið hefðu verið sett. 

Tvö sveitarfélög af sex höfðu sett sér eiginleg markmið sem unnið er eftir, það er 

sveitarfélag E og sveitarfélag F. Sveitarfélag E vann aðgerðaráætlun sem innihélt 

markmið verkefnisins: 

 

… hún er uppfull af markmiðum, undirmarkmiðum, meginmarkmiðum … 

 

Rannsakandi vildi þá einnig fá að vita hver staðan á markmiðunum væri og hversu langt 

þau næðu. Viðmælandi í sveitarfélagi E svaraði: 

 

… þetta eru sirka þrjú ár og það fylgdi með peningur til að hrinda fyrsta árinu 

í framkvæmd. 
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Viðmælandi í sveitarfélagi E benti einnig á þá staðreynd að þó svo að markmiðin væru 

til staðar væru þau enn ekki farin að gefa mælanlegar niðurstöður. Viðmælandi í 

sveitarfélagi F talaði um að sett hefðu verið grunnmarkmið en að ekki hafi verið lögð 

áhersla á undirmarkmið. Unnið var með lýðheilsuvísa og segir viðmælandi F: 

 

Já, við settum sem sagt markmiðin sem við vorum að vinna eftir, við vorum sem 

sagt með lýðheilsuvísana fyrir framan okkur og okkur langar að laga þær tölur 

sem þar eru settar fram. 

 
Markmið með stefnu og framtíðarsýn verkefnisins er einungis að finna í aðgerðaráætlun 

sveitarfélags E. Fimm af sex sveitarfélögum eru því ekki með fastmótuð markmið að 

leiðarljósi. 

 

4.4 Hindranir 

 

Viðmælendur voru spurðir um hindranir í verkefninu í heild sinni til þess að 

rannsakandi gæti með einhverjum hætti gert sér grein fyrir hvernig leggja mætti betri 

grunn að undirbúningi. Allir gátu greint frá hindrunum sem snérust þá fyrst og fremst 

um fjármagn, tímaskort, stjórnendur og þá staðreynd að verkefnið bættist mikið til ofan 

á starf þess aðila sem því sinnir. Viðmælandi frá sveitarfélagi A segir: 

 

... helstu hindranir hafi verið stjórnendur, sem sagt inni í sveitarfélaginu, það 

var svona einstaka maður sem fannst þetta ekki skipta máli, voru bara að 

hundsa þetta skilurðu ... 

 

Þá segir viðmælandi frá sveitarfélagi B:  

 

Ég myndi segja tímaleysi og skortur á pening. 

 

Viðmælandi frá sveitarfélagi C talaði um að hindranirnar væru fyrst og fremst skortur 

á upplýsingum til almennings, það er að almenningur þekkti ekki nægilega vel til 

verkefnisins: 
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... mér finnst almenningur ekki nógu upplýstur, almenningur veit ekkert um hvað 

ég er að tala þegar ég tala um þetta. Það þarf að auglýsa meira. 

 

Og sagði svo enn fremur: 

 

... ég var alltaf að auglýsa eitthvað og fór alveg langt upp fyrir allt í 

auglýsingakostnaði. 

 

Viðmælandi frá sveitarfélagi D talaði um tímaskort og þörf á auknu rými til þess að 

vinna að verkefninu: 

 

... að koma verkefninu af stað er full vinna í einhvern x tíma. Ég er í öðrum 

verkefnum og önnur verkefni taka meiri tíma umfram þetta. Ef þú ætlar að keyra 

þetta í gegn þá þyrfti bara að vera þá einhver í því. 

 

Viðmælandi E er á sama máli og segir: 

 

... ég sinni öðrum verkefnum í fullu starfi, það er náttúrulega hindrun að ég hafi 

ekki nægilegan tíma til þess að sinna verkefninu. 

 

Viðmælandi frá sveitarfélagi E nefnir einnig að mörgum hafi fundist verkefnið vera 

kvöð, það er að segja að upplifun fólks hafi verið sú að verkefnastjóri hafi komið ofan 

frá: 

 

... það er að mönnum finnst mörgum að við séum að koma ofan frá og láta þá 

taka þátt í verkefninu. 

 

Viðmælandi frá sveitarfélagi F hafði ekki fundið fyrir hindrunum í ferlinu og lagði 

áherslu á gott gengi í vegferðinni: 

 

... okkur finnst eins og allir séu tilbúnir til þess að vinna eftir þessum gildum og 

þessum markmiðum, þannig að við höfum ekki lent í ... 
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Samkvæmt viðmælendum var tímaskortur og skortur á fjármagni ein helsta hindrun 

sveitarfélaganna í vegferðinni. Einstaka stjórnendur gátu verið fyrirstaða og 

upplýsingaflæði var einnig ábótavant. 

 

4.5 Meðbyr og traust af hálfu yfirmanna 

 

Viðmælendur voru spurðir að því hvort þeir fyndu fyrir meðbyr og trausti frá 

stjórnendum sveitarfélaganna. Vildi rannsakandi sjá hvort einhver tenging væri á milli 

hindrananna annars vegar og fjármagns, markmiða og stefnu hins vegar. 

Viðmælandi í sveitarfélagi A segir: 

 

Já svona, já og nei. Það er í rauninni ekki af því það er ekki til peningur til að 

kaupa eitthvað ... það var búið að þrengja svo að mér sem starfsmanni að ég 

hafði ekki tíma til að sinna þessu. 

 

Og segir enn fremur: 

 

Passiði upp á að starfsmaðurinn fái svigrúm til þess að sinna þessu ... 

... svo bara misstu menn sjónar á því og fannst þetta kannski ekki bara lengur 

vera nógu mikilvægt sko. 

 

Viðmælandi í sveitarfélagi B finnur ekki fyrir miklum fjárhagslegum stuðningi og 

nefnir að það virðist sem fáir úr pólitíkinni hafi áhuga á verkefninu. 

Viðmælandi í sveitarfélagi C finnur hins vegar fyrir miklum stuðningi og svarar: 

 

Já, já, já, já, það eru allir svona boðnir og búnir að fylgjast vel með, hvað 

gætum við gert skilurðu, þó þeir komi ekki beint að þessu. Já, það er mjög góður 

stuðningur. 

 

Viðmælandi í sveitarfélagi D finnur fyrir góðum meðbyr frá stjórnendum 

sveitarfélagsins og segir: 

 

... þetta höfðar til samvisku og það eru allir sammála um að það þarf að gera 

þetta, en svo er bara spurning hvernig menn gera þetta. Þetta er langhlaup en 

ekki spretthlaup. 
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Sveitarfélag E býr að þeim kosti að æðsti pólitíski einstaklingurinn innan 

sveitarfélagsins er mikill áhugamaður um verkefnið og segir: 

 

... þegar við förum að bardúsa og tala við fólk og annað þá kemur í ljós að við 

erum með svo göfug verkefni að allir standa með okkur og verkefnið er í eðli 

sínu ekkert pólitískt, þannig að við finnum þá bara fyrir ennþá meiri stuðningi. 

 

Varðandi fjárhagslegan stuðning virðist sveitarfélag D standa vel að vígi og peningar 

til næstu verkefna ekki fyrirstaða. Sveitarfélag F stendur ekki eins vel fjárhagslega þó 

svo að stuðningur frá stjórnendum sé góður. Vilji er til staðar til þess að efla verkefnið 

en viðmælandi F segir: 

 

... til þess að geta eflt það þurfum við meira fjármagn. 

 

Þó svo að vilji sé til staðar um að efla verkefnið virðist grunur rannsakanda vera á 

rökum reistur. Mikil tenging er á milli fjármagns og stuðnings og þó svo að meðbyr 

stjórnenda sé til staðar virðist skorta skilning á því að leggja þarf til einhverjar upphæðir 

í vegferðinni. Öll sveitarfélögin hafa annaðhvort lýðheilsustefnu eða einhvers konar 

fjölskyldustefnu. Sumar stefnurnar eru orðnar gamlar og kominn tími til að endurskoða 

gildi þeirra og markmið. Allir viðmælendur voru sammála um að verkefnið gæti staðið 

eitt og sér en ætti vel heima í heildarstefnumótun fyrir sveitarfélag. 

 

4.6 Hlutverk hagsmunahópa 

 

Til þess að gera sér betur grein fyrir hlutverkum og þátttöku hagsmunaaðila lagði 

rannsakandi fyrir spurningu um hlutverk þeirra. Þar liggur megináhersla á þátttöku 

almennings, þátttöku stofnana innan sveitarfélagsins og þátttöku stjórnsýslunnar. 

Í sveitarfélagi A leggur sveitarfélagið áherslu á að veita íbúum þátttöku án mikils 

tilkostnaðar. Almenningur tengir almennt ekki verkefnið við viðburðinn og segir 

viðmælandi A: 

 

... hinn almenni borgari er kannski ekkert að pæla svo mikið í þessu. 
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Með þessu á viðmælandi A við að þær stofnanir sem taka þátt í verkefninu með 

sveitarfélaginu fái frekar hrós í hattinn heldur en sveitarfélagið og bætir við: 

 

... flestir eru náttúrulega að gera fullt af frábærum hlutum og fyrir mér er þetta 

í rauninni verkfæri til að súmma það saman í eina heild sem við getum séð, sem 

við getum sýnt fram á. 

 

Sveitarfélag B reynir markvisst að bæta þjónustu við íbúa samkvæmt viðmælanda B og 

tóku fyrirtæki þátt í verkefninu frá upphafi. Það togast hins vegar á fjármagn annars 

vegar og þátttaka hins vegar og segir viðmælandi B: 

 

... við erum með svo mikið í höndunum að það er erfitt að skipta fjármunum á 

milli málaflokka, það er ekki hægt að saka sveitarfélagið um það, en margir 

halda að þetta sé gefið. Það eru samt allir að gera vel í flestum tilvikum. 

 

Viðmælandi í sveitarfélagi C nefndi áður vandkvæði við almenning og skort á 

upplýsingum. Sveitarfélagið hefur sett einhver verkefni af stað og er með sín 

sérverkefni sem hafa enn sem komið er ekki verið tengd heilsueflandi samfélagi. 

Fyrirtæki og stofnanir á svæðinu eru virk í öðrum óskyldum verkefnum og nefnir 

viðmælandi C:  

 

... ég myndi segja að ef að ég myndi hugsa um á skalanum frá einum og upp í 

tíu þar sem við erum, þá erum við í svona 6,5/7 í að reyna en síðan myndi ég 

segja að þátttakan, að hún væri kannski í svona 3. 

 

Viðmælandi C heldur áfram og segir: 

 

... önnur fyrirtæki og annað, þeim finnst bara vera rosalega mikið í gangi hérna. 

En þú vilt ekki vera útundan og tekur auðvitað þátt, þannig að þú setur þig 

ekkert upp á móti svona hlutum. 

 

Þegar viðmælandi C er spurður um þátttöku stjórnsýslunnar segir viðmælandi C enn 

fremur: 
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Ég myndi fá allan þann stuðning sem mér dytti til hugar á meðan það er á svona, 

innan eðlilegra marka, ef svo má segja. 

 

Sveitarfélag D hefur ekki lagt áherslu á formerki verkefnisins út á við þó merki 

verkefnisins hafi verið lætt með þeim verkefnum sem sveitarfélagið hafði nú þegar 

unnið að fyrir undirskrift. Segir þá viðmælandi D: 

 

... raunverulega höfum við lítið gert út á við sko, í þessi tvö ár var aðallega 

innan kerfis bæjarins. 

 

Íþróttafélög og líkamsræktarstöðvar taka stundum þátt að tilstuðlan beiðni 

verkefnastjóra, það er viðmælanda D. 

Svipaða stöðu er að finna í sveitarfélagi E og segir viðmælandi E um íbúa: 

 

Þeir standa þannig að þeir hafa séð lógó og þeir hafa séð einhverjar umræður 

hér og þar, þeir vita ekki nægilega mikið um stefnuna og þeir vita ekki nægilega 

mikið hvað á að gera og eru ekki beinir þátttakendur nema að mjög takmörkuðu 

leyti ennþá. 

 

Sveitarfélag E hefur heldur ekki komið sér í samband við önnur fyrirtæki eða stofnanir. 

Það stendur þó til og segir viðmælandi E: 

 

... það er hluti af stefnunni að tengjast þeim á einn eða annan hátt og við ræðum 

um það að gera eitthvað slíkt en þá kemur bara alltaf að því að það þarf að 

eyða tíma og orku í þetta. 

 

En bætir þó við: 

 

... við erum fyrst og fremst að horfa á sveitarfélagið, skólana og þannig 

náttúrulega náum við ótrúlega mörgum. 

 

Sveitarfélag F sinnir mörgum verkefnum í samvinnu við fyrirtæki og stofnanir á 

svæðinu og hefur náðst góður árangur með þeirri samvinnu. Viðmælandi F segir: 
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... það er mjög auðvelt að virkja einmitt fyrirtæki, stofnanir sveitarfélagsins í 

svona vinnu, við vorum bara alveg í skýjunum með hvað fólk er tilbúið í þennan 

dans. 

 

Viðmælandi F segir enn fremur: 

 

... og næstu skrefin eru klárlega að auka þátttöku barna sem eru af erlendu 

bergi brotin í íþrótta- og tómstundastarfi, við erum búin að vera að kortleggja 

það og það eru sóknarfæri þar. 

 

Hlutverk sveitarfélaganna er að greiða götu hagsmunaaðila í verkefninu. Fyrirtæki og 

stofnanir taka þátt með ýmsum hætti en það er þó mismunandi milli sveitarfélaga. 

Merki verkefnisins er því í sumum tilvikum fjöður í hatti þeirra sem ekkert gera. 

 

4.7 Markaðssetning og þarfir samfélagsins 

 

Rannsakandi vildi fá að vita hvernig sveitarfélögin næðu til hagsmunaaðila og hvaða 

aðferðir voru notaðar til þess. Greining á þörfum íbúa var einnig umræðuefni enda 

forsenda þess samkvæmt fræðunum í stefnumótunarferli. 

Sveitarfélag A svaraði: 

 

Það er misjafnt, það er annað hvort bara opinn fundur og auglýst bara. Svo 

erum við með póstlista fyrir fyrirtækin í bænum. 

 

Þegar viðmælandi sveitarfélags A var spurður um hvar hann teldi mestu þörfina vera 

innan sveitarfélagsins í heilsueflandi málefnum var lítið um svör. Sveitarfélagið hefur 

ekki farið í neina greiningarvinnu og vildi viðmælandi ekki fabúlera sérstaklega um 

það. 

Viðmælandi sveitarfélags B hafði þetta að segja: 

 

Við erum með Facebook-síðu verkefnisins, svona like-síðu, við settum markmið 

að ná x fjölda og settum af stað leik.  
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Sveitarfélag B hefur ekki unnið þarfagreiningu og hefur því ekki skýr svör um hvaða 

þarfir hafa skapast innan samfélagsins. Hins vegar hefur sveitarfélagið unnið að 

mörgum verkefnum íbúum í hag og því heilmikið starf í heilsueflandi málefnum þó að 

engin markviss stefna sé til staðar. 

Sveitarfélag C er einnig að vinna að mörgum verkefnum sem ekki eru endilega 

tengd formerkjum heilsueflandi samfélags. Viðmælandi talaði um gott framboð í 

hreyfingu, gott eftirlit í næringu en nefndi þó sérstaklega þá erfiðleika sem þau standa 

frammi fyrir gagnvart geðheilbrigðismálum og sagði: 

 

... þessi andlegu málefni hérna, okkur stendur þetta allt þannig séð til boða, við 

getum leitað eftir upplýsingum og hjálp en við þurfum kannski að fara svolítið 

langa leið eftir því. 

 

Mikið kapp hefur verið lagt í að auglýsa verkefnið en það virðist ekki ná til íbúa miðað 

við tilkostnað. Viðmælandi C nefndi sérstaklega þörfina á því að gera einhvers konar 

greiningu á þörfum samfélagsins. 

Sveitarfélag D horfir fram til ársins 2018 en ekki er búið að gera þarfagreiningu 

fyrir verkefnið. Sveitarfélagið ætlar þó að setja framkvæmdaáætlun af stað á nýju ári 

og segir viðmælandi D: 

 

... við ætlum ekkert að fara að finna upp hjólið, þannig að við horfum 

bjartsýnum augum á næsta ár, sem þá gott ár til þess að koma þessu langt á 

veg. 

 

Sveitarfélagið notar svo staðarmiðlana til þess að koma verkefninu og öngum þess á 

framfæri, fyrirtæki eru hvött til þátttöku og boðið upp á ýmis fríðindi í skiptum fyrir 

auglýsingu. 

Viðmælandi sveitarfélags E hefur fram að þessu nýtt sér samstarf við stofnanir og 

félagasamtök til þess að koma verkefninu á framfæri en hefur þá áhyggjur af þeim sem 

eru ekki virkir í félagsstarfi og segir: 

 

... það eru hinir sem ekki eru í félagi eldri borgara og þeir sem eru ekki að taka 

þátt í félagsstarfi bæjarins. Og ef þetta væru börn þá gætum við lagt í einhvers 
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konar leitarstafsvinnu, fundið þau og virkjað þau í skólanum, en þegar þetta 

eru eldri borgarar, þá eru úrræðin færri. 

 

Rannsakandi spurði viðmælanda E hvar hann héldi að mesta þörfin lægi og nefndi hann 

aukin streituvandamál innan uppeldisstofnana sveitarfélagsins. Samkvæmt 

viðmælanda E líður starfsmönnunum illa og væri því ákveðinn markhópur fyrir 

verkefnið. Að auki nefndi hann óvirka eldri borgara sem erfitt væri að ná til og efla. 

Viðmælandi E var spurður um málefnin og svaraði: 

 

... geðræktin er eitt það stóra hjá okkur, það er verið að leggja í mikla aukningu 

hjá sveitarfélaginu, það er verið að auka stöðugildi sálfræðinga og fleira. 

 

Sveitarfélag F nýtir staðarmiðla, samfélagsmiðla, skólastofnanir og samstarfsaðila til 

þess að koma verkefninu á framfæri. Þegar viðmælandi var spurður um mestu þörfina 

í verkefninu innan sveitarfélags svaraði hann: 

 

... mesta þörfin eru þessi innflytjendamál. Við erum að vinna með vinabæjunum 

í kring á Norðurlöndunum, læra af þeirra reynslu. Þau eru með svona sérstakt 

sportprógramm til að ná til barna til dæmis ... 

 

Sveitarfélög E og F eru þau einu sem hafa tilfinningu fyrir þeim þörfum sem hafa 

skapast í vegferðinni. Fjögur sveitarfélög af sex geta því ekki sett stefnu og 

framtíðarsýn með tilliti til þarfa samfélagsins. Flestir nota samfélagsmiðla og 

staðarblöðin til þess að koma verkefninu á framfæri, auk samstarfs við fyrirtæki og 

stofnanir á svæðinu. 

 

4.8 Hlutverk embættis landlæknis 

 

Viðmælendur voru spurðir um viðhorf sitt til hlutverks embættis landlæknis í 

vegferðinni og voru fjögur atriði lögð til grundvallar. Það er aðgengi að upplýsingum, 

fræðsla, eftirfylgni og rammi. Allir viðmælendur voru sammála um ágæti verkefnisins 

og voru ánægðir með störf embættis landlæknis. Þegar viðmælendur voru spurðir um 

upplýsingagjöf og fræðslu voru viðmælendur sáttir og lögðu áherslu á greiðvikni og 

þjónustulund.  
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Viðmælandi D segir meðal annars: 

 

... það eru bara góð samskipti, þau bregðast hratt og vel við og það vantar ekki 

upp á upplýsingarnar þar heldur. Mér finnst þau gera sitt og rúmlega það 

kannski. 

 

Viðmælandi sveitarfélags E segir: 

 

... þegar eitthvað hefur vantað höfum við fengið fína þjónustu, ég held bara að 

þjónustan og stuðningurinn sé bara eins og við þurfum á að halda. 

 

Þá segir viðmælandi F: 

 

Ég á bara mjög gott samstarf við embættið, fólk sækir sér upplýsingarnar, alltaf 

mjög gott að sækja þær sko. 

 

Rannsakandi vildi fá að vita frá viðmælendum hvort eftirfylgni væri til staðar og hvort 

sveitarfélögin hefðu einhvern ramma til þess að starfa eftir frá embætti landlæknis. 

Upplifun viðmælenda var mismunandi og sagði viðmælandi frá sveitarfélagi A meðal 

annars að kostir verkefnisins væru þeir að sveitarfélögin hafa frelsi til þess að velja sér 

viðfangsefni. Það gæti þó verið ókostur að því leyti að einhverjir gætu komist upp með 

að gera ekki neitt undir formerkjum heilsueflandi samfélags. Viðmælandi A segir: 

 

… ég get alltaf kallað mig heilsueflandi samfélag og þar af leiðandi finnst mér 

að embættið þurfi að fylgja þessu betur eftir, við megum ekki gera bara það sem 

okkur dettur í hug. Það er engin eftirfylgni með það endilega að kanna hvort 

við séum að sinna verkefninu. 

 

Viðmælandi í sveitarfélagi B hafði sambærilega sögu að segja og sagði meðal annars: 

 

Ég hélt að þú þyrftir að uppfylla einhverjar kríteríur þegar ég sótti um að verða 

heilsueflandi samfélag og vandaði mig alveg svakalega við umsóknina en svo 

fá bara allir aðgang að verkefninu. 
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Viðmælandi B bætti þá við að ef embætti landlæknis væri með gátlista væri auðveldara 

fyrir þátttakendur að meta stöðuna hverju sinni. Það væri ákveðinn leiðarvísir að næsta 

skrefi og hvetjandi til þess að gera betur. 

Viðmælandi í sveitarfélagi C nefnir það sama og viðmælendur A og B. Við þetta 

bætir viðmælandi C að þátttaka annarra og sameiginlegir fulltrúar heilsueflandi 

samfélaga væru frábær leið til þess að tengja sveitarfélögin saman. 

Viðmælandi hjá sveitarfélagi D talar um mögulegar kvaðir ef rammi væri til staðar 

og nefnir mikilvægi þess að gefa samt tækifæri á því að móta verkefnið á eigin 

forsendum. Möguleikar til samstarfs við önnur sveitarfélög eru alltaf til staðar og óþarfi 

að finna upp hjólið. Viðmælandi D segir: 

 

…við erum öll að gera það sama einhvern veginn, öll að vinna að sama 

markmiðinu. 

 

Viðmælendur E og F segja sömu söguna. Eftirfylgni er af hinu góða og styrkir verkefnið 

í vegferðinni. Viðmælandi F bætti þó við þörfinni á fundi með embætti landlæknis þar 

sem allir fengju ákveðin atriði er varða verkefnið á hreint. Verkefnið er í stöðugri þróun 

og er mikilvægt fyrir þátttakendur að vita af mögulegum áherslum og breytingum í 

vegferðinni. Viðmælandi F segir: 

 

… ef ég væri að stjórna embættinu þá myndi ég núna fara að boða til einhvers 

konar fundar þar sem að þeir aðilar sem eru að taka þátt í þessu verkefni myndu 

fá kynningar frá hverjum og einum. Þannig gæti maður fengið nýjar hugmyndir, 

eitthvað sem aðrir hafa verið að gera. 

 

Viðmælendur eru allir sammála um að þátttaka embættis landlæknis í verkefninu er af 

hinu góða. Verkefnið er verðugt og gott og auðvelt að sækja upplýsingar til 

embættisins. Þegar kemur að eftirfylgni og ramma utan um verkefnið eru flestir 

sammála um það mætti bæta. Hins vegar nefndu viðmælendur að eftirfylgnin þyrfti 

ekki að vera stór í sniðum, símtal eða tölvupóstur þar sem spurt er um vegferðina væri 

nægilegt spark í rassinn til þess að halda verkefnunum gangandi. Það eru misjafnar 

skoðanir um hlutverk ramma innan verkefnisins. Létt utanumhald, forsendur til þess að 

halda utan um faglega þátttöku sveitarfélaganna er styrkur fyrir verkefnið heilsueflandi 

samfélag. 
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4.9 Hugleiðingar viðmælenda 

 

Rannsakandi gaf öllum viðmælendum tækifæri til þess að bæta við athugasemdum í 

lokin sem ekki höfðu komið fram nú þegar, og þeir teldu að skiptu verkefnið máli. 

Viðmælandi A segir: 

 

… ég hef sagt við alla sem ég hef rætt um þetta að þá er bara þetta lykilatriði, 

það eru tvö lykilatriði. Það er stýrihópur, það er að menn séu ekki einyrkjar að 

búa til hlutina, það er svo mikilvægt að menn séu að tala og kasta fram 

hugmyndum og vinna í einhverjum svona hugarflæðispælingum. 

 

Viðmælandi A heldur áfram og segir:  

 

Svo er það bara þetta stöðugildi sem hreinlega þarf til þess að sinna þessu, að það 

sé ekki bara sett í einhvern vasann hjá einhverjum sem á svona að sinna þessu bara 

með og hefur nóg annað að gera fyrir. 

 

Viðmælandi í sveitarfélagi B segir: 

 

… ég held til dæmis eins og samvinna milli sveitarfélaganna mætti vera meiri. 

Sko, þá samnýta krafta þeirra sem koma í eitt sveitarfélag fyrir fleiri. 

 

Viðmælandi í sveitarfélagi C vildi engu við bæta en viðmælandi D talaði um hlutverk 

sveitarfélagsins gagnvart stofnunum innan sveitarfélagsins líkt og skólana. Viðmælandi 

D vill leiða verkefnið betur inn í menntastofnanir og styðja betur við stjórnendur 

skólanna í vegferðinni og segir í framhaldi: 

 

… það er ansi ærið verkefni fram undan að efla heilsu lands og lýðs, einhvers staðar 

byrjum við og við erum að byrja vel held ég. 

 

Viðmælandi í sveitarfélagi E sagði einfaldlega: 

 

… ég svona lít á að þetta verði svona verkefni sem dragi önnur, aðra málaflokka 

áfram, að ef við gerum þetta vel þá erum við líka að ýta í félagsþjónustuna, við 
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erum að ýta á skipulagið, við erum að ýta á skólana, ég held að þetta sé bara eins 

og þetta á að vera. 

 

Viðmælandi í sveitarfélagi F fer yfir þá vegferð og framtíðarsýn sem sveitarfélagið setti 

í upphafi og er ánægð með það sem þau hafa áorkað. Það eru margar hugmyndir að 

verkefnum og mörg sóknarfæri og er viðmælandi E ánægður með þá þróun sem hefur 

orðið. Hann segir: 

 

… ég er bara svo rosalega ánægður með þetta. 

 

Það eru margir samverkandi þættir sem ýta slíku verkefni áfram og voru viðmælendur 

allir sammála um mikilvægi þess að tala og vinna saman. Staða sveitarfélaganna 

gagnvart verkefninu er misgóð og þau komin mislangt á veg í stefnumótunarferli. 

Niðurstöðurnar gefa sterklega til kynna að undirbúningur verkefnisins er lykilatriði til 

þess að koma því markvisst af stað. Undirbúningur, þarfagreining, markmiðasetning og 

vilji til verka er hornsteinn farsællar innleiðingar heilsueflandi samfélags í opinberum 

rekstri. 
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5. Umræður 

Við gagnasöfnun kom fljótlega í ljós að reynsla og þekking viðmælenda á stefnumótun 

var mis mikil. Sú hugleiðing er ekki endilega neikvæð í þeim skilningi enda höfðu 

sumir náð virkilega góðum árangri með sín verkefni án þess að hafa djúpa þekkingu í 

stefnumótunarfræðum. Samskiptahæfni, áræðni og vilji til þess að ná árangri fyrir sitt 

sveitarfélag skiptir mjög miklu í því samhengi því það virðist vega nokkuð hátt á móti 

minni þekkingu á fræðunum. Það getur óneitanlega gert flækjustigið töluvert meira að 

hafa ekki réttan fræðigrunn og mátti lesa það úr viðtölum við viðmælendur hvað það 

skiptir miklu máli að byrja á réttum stað í ferlinu og því ekki verra að þekkja til 

stefnumótunar í grunninn. 

 Það hafa ekki allir hafið formlega innleiðingu þó svo að formerki heilsueflandi 

samfélags séu nýtt fyrir smærri verkefni á vegum sveitarfélaganna. Fyrir suma tók 

einungis örfáa mánuði að koma verkefninu í farveg og setja af stað áætlun á meðan 

önnur sveitarfélög hafa ekki komið sér af stað. Það virðist vera fylgni á milli vöntunar 

á markmiðasetningu og áætlanagerðar og stöðu verkefnanna. Þau sveitarfélög sem fóru 

strax í markvissa greiningu og áætlanagerð eru komin mun lengra í ferlinu og eiga 

auðveldara með að skilgreina sín markmið. Forskriftarnálgunin sem ríkir í opinberum 

rekstri ætti að vera góður stuðningur við verkefni eins og þetta þar sem skýr rammi og 

áætlun þarf að fylgja í ferlinu eins kom fram í fræðilega kaflanum. Þrátt fyrir að 

undirbúningur og framkvæmd verkefnanna sé hægari en í almennum rekstri ætti það að 

geta verið styrkur þegar horft er til lengri tímaramma og gerð fjárhagsáætlana. 

Undirbúningur er hornsteinn árangurs í verkefni sem þessu og má líta á það sem kost 

að opinber rekstur krefst markvissrar stefnu í takt við stefnu stjórnvalda. Þess vegna 

verður að taka undirbúning verkefnanna og mikilvægi þess að leggja góðan grunn mun 

alvarlega. 

Eins og fram kemur í fræðilega hlutanum er lögð áhersla á stýrihópa í 

verkefninu og eru þeir mismunandi af stærð og gerð. Fyrsta skrefið í sjö þrepa 

undibúningi samkvæmt embætti landlæknis er að stofna stýrihóp og hefja 

greiningarvinnu. Fjögur sveitarfélög af sex eru með starfandi stýrihópa, tvö sveitarfélög 

af sex eru með markvissa stefnu og má því áætla út frá þessu enn og aftur að skortur á 

marvissum undirbúningi valdi því að ekki sé haldið nægilega vel utan um sum 

verkefnin í heild sinni. Fulltrúar stýrihópanna eru margir hverjir starfandi innan 

stofnanna sveitarfélaganna auk aðila úr atvinnulífinu og frá félgasamtökum. Embætti 
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landlæknis leggur ríka áherslu á breitt samstarf svo auðveldara sé að ná til 

hagsmunaaðila innan sveitarfélaganna.  

Sum sveitarfélög hafa starfandi stýrihópa þar sem fulltrúar koma einungis frá 

stjórnsýslunni. Er það gert til þess að auðvelda aðgang að fundartímum meðal annars. 

Viðmælendur kvörtuðu undan tímaskorti til þess að sinna verkefninu og að oftar en 

ekki sé verkefninu bætt ofan á önnur mikilvæg verkefni sem eru tímafrekari en önnur. 

Til þess að komast yfir verkefnið þótti auðveldara að hafa stýrihópinn minni með góðu 

aðgengi að fulltrúum hans. Viðmælendur tala sérstaklega um hversu erfitt er að safna 

saman stýrihópnum þegar um stærri hópa er að ræða þar sem fundartímar þurfa alla 

jafna að eiga sér stað utan hefðbundins vinnutíma. Allir innan stýrihópanna eru því að 

sinna þessu verkefni ofan á önnur verkefni og leitast verkefnastjórar við að finna eins 

heppilega lausn og hægt er til þess að halda starfinu gangandi.  

Það verður að nefna að þeir fulltrúar sem koma úr samfélaginu og mynda 

þverfaglegan hóp fólks með þekkingu og reynslu hafa oftar en ekki brennandi áhuga á 

heilsueflingu og vilja taka þátt í því að gera samfélagið betra. Fulltrúarnir fá ekki greidd 

laun fyrir þátttöku í stýrihópnum en fá greitt fyrir fundarsetu. Það verður því að hafa 

það hugfast að það þarf að vera traust innan hópsins til þess að skapa góða vegferð. 

Verkefnastjóri heilsueflandi samfélags þarf að gera það upp með sér hvort hann ætlar 

að vera leiðtogi eða stjórnandi í sínu starfi og hvernig nálgun verkefnanna er háttað. Þá 

komum við inn á þá þætti sem skipta máli hvað varðar hópa og teymi. Verkefnastjórinn 

verður að gera sér grein fyrir eðli verkefnanna og hvaða nálgun þau þurfa í ferlinu og 

hvaða árangri sóst er eftir. Teymisvinna getur vel átt sér stað innan stýrihópsins og eftir 

því sem hópurinn er stærri því fleiri teymi er hægt að virkja. Það getur verið snúið en 

það getur líka verið afar árangursríkt ef rétta fólkið er parað saman fyrir smærri 

verkefni. Samvinna er augljóslega lykillinn að árangri en það er svo í höndum þeirra 

sem halda utan um verkefnið að stýra þeirri nálgun sem hentar hverju sinni.  

Tveir viðmælendur unnu mikið einir, annar þeirra hafði ekki starfandi stýrihóp 

og átti erfitt með að tengjast samfélaginu. Hlutverk stýrihópsins er að tengjast 

samfélaginu og er það grundvöllur þess að byggja upp verkefnið, það er að hafa 

samfélagið með. Hinn viðmælandinn hafði starfandi stýrihóp en hann var smár í 

viðfeðmu sveitarfélagi. Það má áætla að til þess að ná til allra væri vænlegra að hafa 

stærri hóp af fólki með tenginu út í samfélagið, sér í lagi ef langt er á milli staða. Þetta 

eru þættir sem skipta máli og þurfa sveitarfélögin að hafa þetta í huga þegar kemur að 

því að safna saman fólki í stýrihópinn. Er sveitarfélagið lítið og góð tenging á milli allra 



 

77 
 

aðila eða er sveitarfélagið stórt með marga fjölbreytta hagsmunahópa sem þarf að ná 

til? Þetta er mikilvægur hluti af undibúningi sem verður að hafa í huga en ekki þar með 

sagt að þetta sé fast í hendi og að ekki sé hægt að breyta og bæta eftir því sem líður á 

verkefnið. 

 

Tvö sveitarfélög af sex hafa sett markmið en aðeins eitt sveitarfélag hefur 

framtíðarsýn í forgrunni. Þetta sveitarfélag fékk til sín sérfræðing á sviði lýðheilsu til 

þess að vinna að markmiðum sveitarfélagsins og til þess að tryggja faglega nálgun í 

verkefninu. Það gaf sveitarstjórn skýra og markvissa sýn á framhaldið sem auðveldaði 

fjárveitingu til verkefnisins þrátt fyrir bága fjárhagslega stöðu. Markmiðin leiddu til 

þess að líklegra þótti að fjármunirnir skiluðu sér til baka og gáfu verkefninu tilgang. 

Þetta bendir á þá augljósu staðreynd að það skiptir máli að leggja grunninn fyrst, 

undirbúa vel það ferli sem mun eiga sér stað svo að auðveldara sé fyrir stjórnsýsluna 

að sjá mögulegan árangur í verkefninu. Það ætti að ýta undir traust á milli allra aðila og 

eykur gagnsæi í ferlinu öllu sem skilar sér svo út í samfélagið. Verkefnið fær tæplega 

byr ef engin markmið eru til staðar og skiljanlegt að erfitt sér að fjármagna verkefni 

sem ekki hafa sett skýra stefnu til framtíðar því hver króna skiptir máli í rekstri 

sveitarfélaganna. 

Markmið og gildi sveitarfélagana eru oft lýsandi fyrir þann starfsanda sem ríkir 

innan stofnanna og getur það skipt afar miklu máli í stefnumótunarvinnu að stjórnendur 

og starfsfólk þekki vel til og samsami sig þeim þáttum sem lögð er áhersla á. 

Heilsueflandi stefna getur vel staðið ein og sér en hún getur líka staðið undir stefnum 

sem mörg sveitarfélög setja líkt og fjölskyldustefnu. Það er því ekki ólíklegt að einhver 

sveitarfélög geti nýtt þær stefnur sem eru til staðar og uppfært þær eftir þörfum. Það 

gæti bæði sparað tíma og fjármagn og auðveldar stefnumótunina ef skýr stefna er nú 

þegar til staðar sem er í takt við heilsueflandi málefni. 

 

Tímaleysi, skortur á fjármagni, ofhleðsla verkefna, skortur á upplýsingum og 

skilningsleysi var það sem kom oftast fram í viðtölunum við viðmælendur þegar þeir 

voru spurðir um hindranir í verkefninu í heild sinni. Það má því alveg velta því fyrir sér 

hvers vegna sveitarfélögin taka að sér slík verkefni, hvort um er að ræða einhvers konar 

fjöður í hatt þeirra eða hvort raunverulegur ásetningur sé hagsmunagæsla fyrir íbúana. 

Þó er nokkuð öruggt að um einhvers konar vanmat er að ræða, skipulagsleysi strax í 

upphafi getur haft mikið að segja og því ómögulegt að slá því föstu að sveitarfélögin 
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séu ekki tilbúin til þess að takast á við verkefnið. Embætti landlæknis gefur þeim sem 

taka þátt í verkefninu mjög frjálsar hendur og eru í raun og veru engar kvaðir við 

þátttökuna. Það er því algjörlega í höndum þeirra sem taka að sér að stýra því að koma 

verkefninu á legg og halda utan um alla þætti með skynsömum hætti. En verkefnið er 

líka á ábyrgð Embættis landlæknis og því hugsanlegt að nú sé kominn tími til þess að 

þróa þetta samstarf milli embættisins og sveitarfélaganna á einhvern hátt til þess að 

tryggja faglegri aðkomu allra. Það er mjög skýr tenging á milli hindrananna sem fjallað 

var um hér að framan og aðkomu sveitastjórnenda. Þrátt fyrir að stuðningur sé til staðar, 

vilji til þess að gera vel og allir sjái hið góða í framkvæmd verkefnisins vantar upp á 

stuðning í formi fjármagns og tíma. Viðmælendur töluðu allir um skort á fjármagni og 

erfiðleika við að framkvæma hugmyndir sínar vegna þess. Að auki var mjög áberandi 

hversu mikill tími fór í önnur verkefni sem tóku yfir sem olli því að framvinda var ekki 

eins og búist var við. Það eru allir sammála um mikilvægi verkefnisins og hversu góð 

áhrif það hefur á samfélagið en því miður hefur fæstum tekist að sinna verkefninu af 

fullri alvöru án aðkomu verktaka sem ráðnir eru sérstaklega með umsjón þess í huga. 

Það er eitthvað sem fleiri sveitarfélög mættu skoða til framtíðar en Sveitarfélagið 

Bláskógabyggð hefur til að mynda ráðið í 20% stöðu sem sér eingöngu um heilsueflandi 

samfélag í sveitarfélaginu næstu fjögur til fimm árin með möguleika á útvíkkun. 

Heilsueflandi samfélag byggir á ótal þáttum sem auðvelt er að samtvinna með öðrum 

verkefnum innan sveitarfélagana og má þar til dæmis nefna leik- og grunnskóla. Börn 

og unglingar er sá markhópur sem ætti að vera auðveldast að ná til í gegnum 

skólastofnanir og því ekki úr vegi að leggja meiri áherslu á samvinnu sveitarfélagana 

og skólanna í verkefninu. Það má ekki gleyma því að heilsueflandi samfélag byggir 

fyrst og fremst á því að færa íbúum fleiri valmöguleika, auka fræðslu og þekkingu og 

ýta undir heilbrigða skynsemi. Forvarnarstarf er langhlaup og því fyrr sem hægt er að 

byrja að efla því betra.  

 

Almenningur er tæplega að hugsa um verkefnið dags daglega og ekki víst að allir tengi 

formerki þess við sveitarfélagið sjálft. Oftar en ekki tengir fólk verkefnið við þá 

viðburði sem nýttir eru verkefninu til framdráttar. Sveitarfélögin sem rætt var við hafa 

ekki verið að flagga verkefninu sérstaklega og mjög líklegt að það sé mismunandi á 

milli sveitarfélaga hversu mikil áhersla er lögð á til dæmis auglýsingar og merkingar. 

Þó er ýmislegt gert til þess að kynna verkefnið í upphafi sem virðist þó gleymast þegar 

fram líða stundir og aðrar áherslur taka við. Skólastofnanir eru í sér flokki. Leik- og 
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grunnskólar ásamt framhaldsskólum þurfa að skila inn gátlistum til þess að fá 

viðurkenningar á sínu starfi og því stöðug endurskoðun á því starfi sem fer fram innan 

þeirra stofnanna. Embætti landlæknis er að vinna að sambærilegu kerfi fyrir 

sveitarfélögin sem er gríðarlega mikilvægt fyrir framhaldið og svo auðveldara sé að 

fylgjast með því sem á sér stað. Sameiginlegur gagnagrunnur er í býgerð þar sem hægt 

er að sækja upplýsingar miðlægt fyrir hvern þann sem tekur þátt í verkefninu með 

heilsueflandi formerkjum hvort sem um ræðir skólastofnun, fyrirtæki eða samfélög.  

 

Þrátt fyrir ýmsar lausnir í markaðssetningu er mikilvægt að ná til sem flestra 

inann samfélagsins. Eldri borgarar, minnihlutahópar og fólk af erlendum uppruna eru 

líka íbúar samfélagsins en ekki endilega alltaf með puttann á púlsinum í sambandi við 

viðburði innan samfélagsins. Margir nota samfélagsmiðla til þess að koma verkefninu 

á framfæri auk staðarmiðla og ná með því móti að auglýsa marga viðburði án mikils 

tilkostnaðar. Hlutverk stýrihópsins er líka að koma verkefninu á framfæri til 

samfélagsins og því mikilvægt að hafa fulltrúa frá eins mörgum samfélagshópum og 

hægt er í samstarfi. Fulltúar stýrihópsins eru raddir samfélagsins og því ekki úr vegi að 

skoða hvaða möguleikar eru til staðar hvað það varðar. Sveitarfélögin sem rætt var við 

hafa almennt ekki gert þarfagreiningu en hafa þó náð að lesa aðeins í nærumhverfið. 

Aðeins tvö sveitarfélög hafa tilfinningu fyrir þeim þörfum sem skapast hafa í 

nærsamfélaginu og má skipta þeim í tvo þætti. Annars vegar skólasamfélagið og streita 

á meðal starfsfólks og hins vegar eldri borgarar og nýbúar. Þessi málefni eru mikilvæg 

og eru áhyggjur viðmælenda sambærilegar. Sveitarfélögin standa frammi fyrir 

svipuðum áskorunum. Einangrun eldri borgara og erlendra íbúa er áhyggjuefni og vinna 

margir að því að skapa grundvöll fyrir þessa aðila til þess að taka meiri þátt í 

samfélaginu með ýmsum verkefnum. Streita á meðal starfsmanna í skólakerfinu er sér 

rannsóknarefni og margir þættir er lúta að því sem veldur. Sveitarfélögin þurfa þó að 

halda utan um þessa einstaklinga og er mikilvægt að leita lausna áður en illa fer. Er til 

dæmis hugað nægilega vel að starfsfólki þeirra skólastofnanna sem starfa undir 

formerkjum heilsueflandi? Það má alltaf gera betur og afar mikilvægt að líta sér nær 

þegar kemur að heilsueflingu og endurskoða tilgang sinn innan verkefnisins. 

  

Eins og kom fram hér að framan er afar mikilvægt skref í undirbúningi að gera 

þarfagreiningu. Fjögur sveitarfélög af sex hafa því miður ekki unnið nægilega góða 

undirbúningsvinnu sem veldur því að innleiðingarferlið er í hættu. Innleiðingin er 
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viðkvæmasta ferlið af öllum og mesta hættan á mistökum er strax í upphafi eins og 

Kotter nefnir í bók sinni Leading Change (Kotter, 1996). Drifkraftur og vilji til góðra 

verka hefur kannski gert það að verkum að sum sveitarfélög byrja á röngum enda. Fyrir 

einhverja virðist það virka en eins og áður sagði er hætt við að í ferlinu vanti skýrari 

markmið til þess að gefa verkefninu tilgang til framtíðar. 

  

Embætti landlæknis heldur vel utan um allar upplýsingar er við koma verkefninu og 

virðist vera auðvelt að sækja þær ef þarf. Viðmælendur voru allir sammála um 

greiðvirkni þeirra sem þar starfa og tala um góðan stuðning frá starfsfólki embættis 

landlæknis. Viðmælendur voru þó sammála um að meiri þörf væri á sameiginlegum 

fundum og meiri hvatning frá Embættinu gæti mögulega gert það að verkum að meiri 

metnaður væri lagður í verkið. Þegar viðmælendur tala um sameiginlega fundi er átt 

við fundi þar sem fulltrúar sveitarfélagana hittast og ræða saman um nútíð og framtíð 

verkefnanna og leita lausna öllum til hagsbóta. 

Það gæti verið vænlegt fyrir alla aðila að setja ákveðin skilyrði um 

námskeiðssetu til þess að efla og styrkja þá aðila sem halda utan um verkefnið. Þá á 

höfundur við námskeið um stefnumótun í heilsu í opinberum rekstri og 

markmiðasetningu þar sem unnið er markvisst að því að bæta þekkingu þeirra sem 

starfa fyrir sveitarfélögin og Embættið að verkefninu. Það verður alltaf erfitt að setja 

kvaðir um menntun starfsmanna á sveitarfélögin því þá er hætt við því að erfiðlega 

reynist að fá sveitarfélögin inn til þátttöku. Verkefnið er göfugt og enginn efast um 

mikilvægi þess en út frá þeim niðurstöðum sem liggja hér fyrir þarf að tryggja faglegri 

stefnumótun og undirbúningsvinnu í ferlinu. 

 

Samfélagsleg ábyrgð og siðferði í rekstri sveitarfélaganna skipar stóran sess í verkefni 

um heilsueflandi samfélag. Sveitarfélögin bera mikla ábyrgð þegar kemur að því að 

veita íbúum þjónustu. Stofnanir innan sveitarfélaganna bera ábyrgð á menntun og 

fræðslu til barna og því ekki úr vegi að byrja forvarnarstarf snemma og sameina það 

því starfi sem á sér stað innan menntastofnana. Það er afar mikilvægt að almenningur 

finni að verkefnið er unnið með þeirra hag að leiðarljósi og gagnsæi ríki í starfi. Það er 

ekki síður mikilvægt að horfa á siðfræðilega þætti og má þá kannski helst nefna hvernig 

formerki verkefnisins er notuð í starfi sveitarfélagsins. Er verkefnið aðeins notað til 

þess að koma sveitarfélaginu á hærra plan eða er unnið markvisst með hagsmuni íbúa? 

Verkefni um heilsueflandi samfélag ætti þegar upp er staðið að styrkja stöðu 
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samfélagsins, gera búsetu innan sveitarfélaganna eftirsóknarverða og efla innra starf til 

muna ef rétt er haldið utan um allan ferilinn frá upphafi. Það verður einnig að hafa í 

huga að heilsueflandi verkefni tekur aldrei enda, það ætti að taka breytingum, þróast og 

styrkjast í takt við þarfir samfélagsins og því afar mikilvægt að nota ekki formerki 

verkefnisins og embættis landlæknis til þess að upphefja starf sem ekki stendur undir 

sér inann sveitarfélaganna. 

 

Ef litið er til rannsóknarspurninganna og þær bornar saman við svör viðmælenda er 

nokkuð ljóst að brotalamir er að finna í ferlinu hjá meirihluta þátttakenda. Fyrri 

spurningin, „Hver eru mikilvægustu málefnin og hafa verið sett markmið í samræmi við 

þau?“ gefur okkur strax þá mynd sem er lýsandi fyrir stöðu verkefnanna. Aðeins tvö 

sveitarfélög vinna eftir markmiðum og hafa sett skýra stefnu til framtíðar sem er 

algjörlega á skjön við stefnumótunarfræðin. Stefnumótun snýst um að skilgreina 

hlutverk fyrir framtíðina og með því að festa stefnu í sessi er aðferðafræðin, 

markmiðasetning og áætlun til framtíðar skilgreind til hlítar (Lynch, 2015).  

Viðmælendur voru ekki spurðir sérstaklega út í líkön til stefnumótunar eða 

þarfagreiningar en það þótti nokkuð ljóst að þekking sumra viðmælanda á 

greiningartólum var ekki endilega til staðar. Embætti landlæknis leggur áherslu á sjö 

þrep í ferli heilsueflandi samfélags, fyrst ber að stofna stýrihóp, stýrihópur fer þá í 

greiningarvinnu til þess að meta þörf samfélagsins og málefnin sem lúta að því. Þriðja 

skrefið er mótun lýðheilsustefnu og út frá því eru sett markmið og mat á mögulegum 

árangri. Fimmta skrefið er aðgerðarskref og í sjötta skrefinu eru markmiðin mæld og 

endurskoðuð. Sjöunda og síðasta skrefið byggir svo á því að öll grunnvinna leiði til 

sjálfbærni og að verkefnið eignist sinn sess í samfélaginu (Embætti landlæknis, 2016). 

Ef rýnt er í skrefin sjö og þau borin saman við stöðu verkefnanna innan sveitarfélaganna 

má sjá að flestir byrja á röngum stað í ferlinu. Kannski má rekja það til of mikils 

drifkrafts eins og Kotter nefnir í umfjöllun á líkani sínu, en margir fara strax af stað í 

aðgerðir í stað þess að setjast niður og útbúa markvissa áætlun til framtíðar. 

Greiningarvinnan sem ætti alla jafna að eiga sér stað í upphafi hefur farið forgörðum 

sem gerir það að verkum að verkefnastjórar vita ekki alveg hvar á að byrja.  

Seinni rannsóknarspurningin „Hvert er hlutverk hagsmunaaðila í innleiðingu stefnu 

heilsueflandi sveitarféalgs?“ gefur okkur ákveðna mynd af þeim stuðningi sem hefur 

skapast innan sveitarfélaganna. Flestar sveitarstjórnir styðja vel við verkefnið en 

skilningur á hlutverki verkefnisins er mögulega ekki til staðar hjá öllum. Líklegast má 
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rekja það til skorts á markvissri stefnu og kynningu á því hlutverki sem verkefnið hefur 

innan samfélagsins. Fjárhagslegur stuðningur er ekki alltaf til staðar og er framlag 

verkefnastjóra til verkefnisins vanmetið stórlega. Íbúar innan sveitarfélaga taka 

verkefninu fagnandi og tengja það við ýmsa atburði og fyrirtæki og stofnanir 

sömuleiðis, þar sem samvinna hefur átt sér stað. Embætti landlæknis hefur stórt 

hlutverk í heildarsamhenginu og heldur vel utan um sína vinnu af því er virðist. Hins 

vegar voru viðmælendur sammála því að mikil þörf hefur skapast á sameiginlegum 

fundum þar sem þeir fá tækifæri til þess að hittast, fá hugmyndir og læra af öðrum. Að 

auki voru viðmælendur sammála um það að meiri eftirfylgni frá Embætti landlæknis 

væri bara af hinu góða og hvatning til þess að gera betur. 

 

Rannsóknin hefur ákveðna veikleika. Viðmælendur voru einungis sex og því afar hæpið 

að þeirra upplifun endurspegli alla þá aðila sem taka þátt í verkefninu. Mörg 

sveitarfélög eru að stíga sín fyrstu skrefi í innleiðingarferli heilsueflandi samfélags og 

því erfitt að safna saman gögnum þar sem ekki er komin nægileg reynsla til þess að fá 

merkingarbæra mynd af stöðunni eins og hún er í dag.  

Það má líta á það sem töluverðan styrkleika að rannsóknin hafi verið unnin á þessum 

tímapunkti þar sem nú gefst tækifæri til þess að bregðast við og leiðbeina áfram þeim 

sveitarfélögum sem eru að stíga sín fyrstu skref og vinna með mun faglegri hætti að 

stefnumótun. Embætti landlæknis hefur unnið mjög gott starf og hefur verkefnið vaxið 

á ógnarhraða, raunar svo hratt að fulltrúar Embættisins hafa vart undan. Ýmsar 

breytingar munu eiga sér stað á næstu misserum sem unnið er að hjá Embætti 

landlæknis sem gefur sveitarfélögunum leiðbeinandi verkfæri í hendur til undirbúnings. 

Það verður því spennandi að fylgjast með í nánustu framtíð og ekki síður spennandi að 

endurtaka leikinn að fjórum til fimm árum liðnum þegar fleiri sveitarfélög eru komin 

markvisst af stað í innleiðingarferli heilsueflandi samfélags. 
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6. Lokaorð 
 
Með því að rannsaka innleiðingarferli og stöðu sveitarfélaganna vildi höfundur fá betri 

yfirsýn yfir það sem farið hefur fram í stefnumótunarvinnu fyrir heilsueflandi samfélag 

innan sveitarfélaganna. Niðurstöðurnar benda sterklega til þess að undirbúningi sé 

ábótavant og vinna þurfi markvisst að því að efla og styrkja grunnstoðir verkefnisins í 

flestum sveitarfélögum með tilliti til stefnumótunar og framtíðarsýnar. 

 Hugsjónin er góð, drifkraftar þeirra verkefnastjóra sem halda utan um 

verkefnin, hugmyndirnar og viljinn til þess að gera vel hefur fleytt verkefninu áfram 

sem eykur gildi þess innan samfélagsins til muna. Öll þau verkfæri sem 

stefnumótunarfræðin hafa upp á að bjóða eru til staðar en halda þarf betur utan um þessa 

þætti og hvetja til notkunar á þeim í stefnumótun, sveitarfélögunum og verkefninu í 

hag. Viðmælendur höfðu allir framtíðarsýn þó hugmyndir þeirra væru ekki allar 

fullmótaðar og hefði verið virkilega gagnlegt og gaman að sjá þær í markvissu 

stefnumótunarferli. Allir sem að þessu koma geta náð góðum árangri en það þarf að 

finna heppilega lausn sem hentar bæði sveitarfélögunum og embætti landlæknis til 

eflingar á sviði stefnumótunarfræðanna. Námskeið, vinnustofur, samtöl og 

sameiginlegur ávinningur leiðir fólk saman sem deilir mikilvægri þekkingu og reynslu 

sem getur reynst náunganum vel.  

  

Við vitum að forvarnarstarf virkar, það er langhlaup sem kostar blóð, svita og tár. Við 

verðum líka að gera okkur grein fyrir því að forvarnarstarf tekur breytingum, áherslur 

breytast með aukinni þekkingu og fræðslu sem vísindasamfélagið færir okkur með 

rannsóknum á hinum ýmsu sviðum. Öll þróun kallar á breytingar, stórar sem smáar og 

því afar mikilvægt fyrir samfélagið að hafa burði til þess að takast á við breytingarnar.  

Það er óhætt að segja að rannsakandi hafi með rannsóknarvinnu og skrifum bætt 

töluvert í reynslubankann. Ýmislegt kom upp við skrif þessa verkefnis sem minnir á að 

það borgar sig að stíga varlega til jarðar og horfa auðmjúkur á verkið, breytingar taka 

tímann sinn og geta verið erfiðar, en hann uppsker sem sáir. 
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Vísindavefurinn, 14. júlí. 2005. Sótt 17.11.2017 af 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=5133. 

 

Páll Kr. Pálsson. (2006). Stefnumótun. Handbók athafanamannsins. Stefna, stjórnun 

og starfsmenn. (bls. 33 – 34). Reykjavík: Oddi hf. 

 

Porter, M. E. og Kramer, M. R. (2011). The big idea. Creating Shared Value. 

Harward Business Review, janúar – febrúar 2011. Sótt 18.11.17 af 

https://ncg.org/sites/default/files/resources/HarvardBusinessReview_Creating_

Shared_Value.pdf. 

 

Rankin, L. (2015). What is whole health?, 10.des. 2015. Lissa Rankin, MD. Sótt 

25.09.17 af http://lissarankin.com/what-is-whole-health. 

 



 

90 
 

Raps, A. (2004). Implementing strategy. Strategic finance, júní 2004, tbl. 85. (bls. 

12). Sótt 19.11.17 af https://search.proquest.com/docview/229783777/. 

 

Reimer, T. (2017). Strategy development using SWOT Analysis. Municipal World; 

St. Thomas, vol. 127. Tölublað 5, maí 2017, (bls. 13 – 14). Sótt 18.11.17 af 

https://search.proquest.com/docview/1895289850. 

 

Robbins, S. P. (2002). Essentials of Organizational Behavior. 7. útg. (bls. 85 – 94). 

New Jersey: Pearson education. 

 

Samband íslenskra sveitarfélaga. (2016). Spilling og bætt siðferði, 5. desember 2016. 

Sótt 18.11.17 af http://www.samband.is/verkefnin/stjornsysla-

sveitarfelaga/frettir---stjornsysla/spilling-og-baett-sidferdi. 

 

Samband íslenskra sveitarfélaga. (2017). Útsvar. Útsvarsprósentur sveitarfélaga 

2017. Sótt 17.11.18 af http://www.samband.is/verkefnin/fjarmal-

sveitarfelaga/tekjustofnar-sveitarfelaga/utsvar/. 

 

Sigríður Halldórsdóttir. (2013). Inngangur að aðferðafræði. Í Sigríður Halldórsdóttir 

(ritstj.), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 17 – 30). Akureyri: 

Háskólinn á Akureyri. 

 

Sigríður Halldórsdóttir. (2013). Fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstj.), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 281 – 297). 

Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

Sigurður Ragnarsson (2011). Forysta í hópum og teymum. Forysta og samskipti – 

Leiðtogafræði, (bls. 133 – 157). Reykjavík: Rúnir prentsmiðja. 

 

Sigurður Þórðarson. (2005). Opinber stjórnsýsla – nokkur grundvallaratriði. Erindi 

flutt á morgunverðarráðstefnunni „Arðsemi góðrar stjórnsýslu“. Sótt 26.09.17 

af https://rikisendurskodun.is/wp-

content/uploads/2016/01/opinber_stjornsysla.pdf. 

 



 

91 
 

Sigurlína Davíðsdóttir. (2013). Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir? Í 

Sigríður Halldórsdóttir (ritstj.), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 229 – 

237). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

Smith, N. C og Lenssen, G. (2009). Organizational Behaviour and human resource 

management. Mainstreaming Corporate Responsibility (bls. 437 – 466). 

Glasgow: Bell & Bain. 

 

Stjórnarráð Íslands. (2013). Aðgerðaráætlun um framkvæmd íþróttastefnu, 10. apríl. 

2013. Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Sótt 26.09.17 af 

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-

frett/2013/04/10/Adgerdaraaetlun-um-framkvaemd-ithrottastefnu/. 

 

Stjórnarráð Íslands. (2017). Þingmálaskrá 147. Löggjafarþings 2017 – 2018. Sótt 

18.11.17 af https://www.stjornarradid.is/rikisstjorn/thingmalaskra/. 

 

Sveitarfélagið Bláskógarbyggð. (2017). Heilsueflandi samfélag; minnisblað oddvita 

dags. 30. janúar 2017. 194. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn 2. 

febrúar 2017. Sótt 11.11.17 frá: https://www.blaskogabyggd.is/wp-

content/uploads/2017/02/Fundarger%C3%B0-194-fundar-

sveitarstj%C3%B3rnar.pdf. 

 

Sveitarfélagið Bláskógabyggð. (2017). Saga sveitarfélagsins. Sótt 16.11.17 af 

https://www.blaskogabyggd.is/sveitarfelagid/saga-sveitarfelagsins/. 

 

True Random Number Service. (2017). List Ranomizer. Sótt 19.11.17 af 

https://www.random.org/lists/. 

 

William Bridges Associates. (2017). Consultans to organizations & individuals in 

transitions. What is William Bridges´ Transition Model. Sótt 6.11.17 af 

https://wmbridges.com/what-is-transition/. 

 

Who. (2017). Who are we, what we do. World Health Organization. Sótt 25.09.17 af 

http://www.who.int/about/en/. 



 

92 
 

8. Viðaukar og fylgiskjöl 
 

Viðauki 1 

 

Eigindlegt viðtal – spurningalisti vegna rannsóknar. 

 

 

Verkefnið er til mastersgráðu í forystu og stjórnun á Bifröst. 

Viðtalið er tekið upp og verður að því loknu diktað. 

Ekki er hægt að rekja svör þátttakenda á nokkurn hátt, nöfn svarenda, vinnustaður eða 

sveitarfélag koma hvergi fram. Ef eitthvað af fyrrgreindum upplýsingum koma fram á 

upptöku verður búið svo undir að það komi ekki fram í texta. Fyllsta trúnaðar er gætt á 

öllum stigum rannsóknarinnar. 

Þátttakendur hafa fullt leyfi til þess að óska eftir því að hætta á hvaða stigi sem er. 

Þátttakendur þurfa ekki að svara spurningum og geta óskað eftir því að sitja hjá ef svo 

ber undir.  

 

1. Á hvaða stigi er verkefnið í þínu sveitarfélagi, er innleiðingin hafin? 

a. Ef já, hversu langur tími leið frá undirskrift milli Embættis landlæknis 

og sveitarfélagsins og þangað til hafist var handa? 

b. Ef nei, hvers vegna ekki? 

2. Er búið að stofna stýrihóp? 

a. EF já, 

i. Hversu margir þátttakendur eru í honum og hvaðan koma þeir 

(bakgrunnur)? 

ii. Hefur þú rekist á einhverjar hindranir?  

iii. Er samstaða í hópnum?  

b. Ef nei, hvers vegna ekki? 

 

3. Hafa verið sett markmið, langtíma og skammtíma markmið? 

a. Ef já, til hversu langs tíma? 

b. Hefur einhverjum markmiðum verið náð? 

4. Hverjar telur þú að séu helstu hindranir í innleiðingu heilsueflandi samfélags? 

5. Finnur þú fyrir góðum meðbyr og trausti frá stjórnendum sveitarfélagsins? 

a. Ef já, 

i. Fjárhagslegur stuðningur? 

ii. Er stuðningur í takt við stefnu og framtíðarsýn verkefnisins? 

iii. Eru sameiginleg gildi, markmið og stefna eða stendur verkefnið 

á eigin fótum? 

b. Nei, útskýra hvers vegna? 

6. Hvert er hlutverk hagsmunahópa í innleiðingunni? 

a. Almennir íbúar 

b. Fyrirtæki og stofnanir 

c. Sveitarfélagið sjálft 

7. Hvernig náið þið til allra hagsmunahópa? 

a. Hvar er mesta þörfin? 

b. Hvaða málefni voru tekin fyrir fyrst? 

8. Hvert er hlutverk Embættis landlæknis í innleiðingu heilsueflandi samfélags 

innan sveitarfélaganna? 

a. Aðgengi að upplýsingum? 
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b. Fræðsla? 

c. Eftirfylgni? 

d. Skýrari rammi? 

 

Eitthvað að lokum? 
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Viðauki 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Pólitísk framtíð já nei styrkleiki veikleiki ógn O tækifæri

Hefur stefna sveitarstjórnar/ríkisins áhrif á heilsueflandi samfélag ? X X

já nei styrkleiki veikleiki ógn O tækifæri

já nei styrkleiki veikleiki ógn O tækifæri

Skiptir tækniþróun máli ? X X X

já nei styrkleiki veikleiki ógn O tækifæri

já nei styrkleiki veikleiki ógn O tækifæri

Efnahagsleg framtíð

Tækniþróun

Þróun umhverfismála

Lagalegt umhverfi
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