
 

 

 

 

 

Opinber nýsköpun 

Hvernig geta stjórnvöld stuðlað að frekari nýsköpun hjá 

opinberum vinnustöðum 

 

 

Daði Már Steinsson 

 

 

 

Leiðbeinendur: 

Hannes Ottósson, aðjúnkt  

Magnús Þór Torfason, lektor 

 

 

http://honnunarstadall.hi.is/ritgerdir_0


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Opinber nýsköpun 

Hvernig geta stjórnvöld stuðlað að frekari nýsköpun hjá 

opinberum vinnustöðum 

 

 

Daði Már Steinsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til MS-gráðu í viðskiptafræði 

Leiðbeinendur: 

Hannes Ottósson, aðjúnkt  

Magnús Þór Torfason, lektor 

 

Viðskiptafræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2019



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinber nýsköpun. 

 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til MS prófs við Viðskiptafræðideild, 
Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. 

 

© 2019 Daði Már Steinsson 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Prentmet 

Reykjavík, 2019  



 

4 

Formáli 

Þessi ritgerð er 30 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranámi í nýsköpun og viðskiptaþróun 

við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Byggir hún á niðurstöðum samnorrænu 

könnunarinnar Nýsköpunarvogin sem unnin var veturinn 2018-2019.  

Leiðbeinendur voru Hannes Ottósson aðjúnkt og Magnús Þór Torfason lektor við 

Háskóla Íslands. Ég vill færa þeim sérstakar þakkir fyrir ómælda aðstoð og leiðsögn við 

vinnu þessa verkefnis. 

Ég vil einnig þakka fjármála- og efnahagsráðuneyti Íslands fyrir að sýna mér það traust 

að ráða mig til starfa við vinnu Nýsköpunarvogarinnar. Ég vil þakka öllu því frábæra fólki 

sem þar starfar fyrir að taka vel á móti mér og gott samstarf. Sérstakar þakkir fær Íris Huld 

Christersdóttir, sérfræðingur á skrifstofu stjórnunar og umbóta, fyrir gott samstarf við 

vinnu Nýsköpunarvogarinnar og þá aðstoð sem hún gaf mér við vinnu þessa lokaverkefnis. 

Þórður Höskuldsson hjá Outcome kannanir fær góðar þakkir fyrir veitta aðstoð og að auki 

vil ég þakka Sambandi íslenskra sveitarfélaga fyrir samstarfið.  

Verkefni sem þetta verður ekki að veruleika án góðs baklands. Vil ég þakka vinum og 

vandamönnum fyrir veitta aðstoð og þolinmæði. Vil ég sérstaklega færa unnustu minni, 

Guðríði Ernu Guðmundsdóttur, ástarþakkir fyrir að standa ávallt þétt við bakið á mér og 

vera mikill drifkraftur í gegnum súrt og sætt. Strákarnir mínir þeir Jón Ernir og Steinn 

Björgvin fá einnig bestur þakkir fyrir að sýna pabba þá þolinmæði sem þeir hafa gert. Að 

lokum vill ég færa vini mínum og samstarfsfélaga Grétari Inga Erlendssyni bestu þakkir 

fyrir samveruna í gegnum árin og þá aðstoð sem hann hefur gefið mér við vinnu þessa 

verkefnis. 
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Ágrip 

Nýsköpun hefur hlotið mikið brautargengi í daglegri sem og fræðilegri umræðu á 

undanförnum árum. Sú þekking sem fyrirfinnst um nýsköpun snýr þó að mestu leyti að 

einkageiranum. Fræðileg umfjöllun um opinbera nýsköpun hefur verið af skornum 

skammti þó svo að hún hafi aukist upp á síðkastið. Lítið er vitað um stöðu nýsköpunar hjá 

opinberum vinnustöðum á Íslandi og er þessari rannsókn ætlað að dýpka þá þekkingu sem 

og færa fram tillögur að úrbótum fyrir hið opinbera. Rannsóknin er unnin út frá 

niðurstöðum samnorrænu könnunarinnar „Nýsköpunarvogin“ sem lögð var fyrir opinbera 

vinnustaði hér á landi. 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að mikill meirihluti opinberra vinnustaða 

á Íslandi eru nýskapandi. Það sem einkennir nýskapandi opinbera vinnustaði frá öðrum 

eru helst fjórir þættir: þeir eru líklegri til að feta ótroðnar slóðir þó svo að það feli í sér 

áhættu, vinna ávallt kerfisbundið að því að læra af mistökum, vinna kerfisbundið að því 

að finna og notast við nýjar lausnir frá öðrum og athuga kerfisbundið hvort lausnir þeirra 

virka. Opinberir vinnustaðir á landsbyggðinni eru ólíklegri til þess að hafa innleitt 

nýsköpunarverkefni og eru eftirbátar þegar kemur að öllum þeim þáttum sem einkenna 

nýskapandi opinbera vinnustaði. Næstum allir þeir opinberu vinnustaðir sem stundað 

höfðu nýsköpun sögðu síðasta nýsköpunarverkefni hafa skapað aukið virði. Aðkoma 

starfsfólks að nýsköpunarverkefninu er sá þáttur sem ýtti mest undir verkefnið en 

takmarkað fjármagn hafði mest hamlandi áhrif.  

Þrátt fyrir að mikil nýsköpun eigi sér stað hjá opinberum vinnustöðum kölluðu 

þátttakendur eftir meiri samvinnu á milli vinnustaða og út fyrir stjórnsýsluna. Þeir vildu 

meiri fræðslu og kennslu, auðveldara aðgengi að upplýsingum og aukið fjármagn. Út frá 

niðurstöðum þessarar rannsóknar telur höfundur m.a. að nauðsynlegt sé að ráðast í 

uppsetningu á miðlægum samstarfsvettvangi opinberrar nýsköpunar. Þar gætu opinberir 

vinnustaðir nálgast fræðslu- og kennsluefni um nýsköpunarvinnu og innleiðingu 

nýsköpunarverkefna. Verkefnastofur og námskeið sem haldin yrðu vítt og breitt um 

landið gætu komið enn frekar til móts við opinbera vinnustaði sem hallar á.   
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Abstract 

Innovation has become a popular subject as a daily topic as well as in academic study in 

recent years. The knowledge that already exists about innovation, however, is mostly 

about innovation in the private sector. Although it has increased recently. theoretical 

discussion of public innovation has been scarce. Little is known about the state of 

innovation in public workplaces in Iceland. The purpose of this study is to deepen that 

knowledge as well as present proposals for improvements to the public sector. The study 

is based on the results of the joint Nordic survey entitled "The Innovation Barometer", 

which was submitted to public workplaces in Iceland. 

The main findings of this study show that the vast majority of public workplaces in 

Iceland are innovative. What characterizes innovative public workplaces from others are 

four main factors: they are more likely to take risks, always work systematically to learn 

from their mistakes, they work systematically to find and use new solutions that have 

been used by others, and they systematically check whether their solutions work. 

Regional public workplaces are less likely to implement innovation projects and are 

lagging in all the four factors that characterize innovative public workplaces. Almost all 

the public works that had implemented an innovation said that the last innovation project 

had created added value. Employee involvement in the innovation project is the factor 

that contributed most to the project, but limited resources had the most adverse effect. 

Although public workplaces in Iceland are highly innovative, participants called for 

greater collaboration between workplaces and beyond the administration. They called 

for access to more education and knowledge, and that access to information and 

additional resources would be made easier. Based on the results of this study, the author 

would like to propose, that the creation of a co-operation platform for public innovation 

would be a big step in meeting the requests of public workplaces. Workshops that would 

be held throughout the country would further meet the needs of public workplaces not 

located in the capital area.  
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1  Inngangur 

Nýsköpun (e. Innovation) hefur á síðastliðnum árum orðið vinsælt hugtak í  daglegri sem 

og fræðilegri umræðu. Hún er í dag talin vera einn allra mikilvægasti þáttur í starfsemi 

stofnana þar sem hún er nauðsynleg til þess að koma í veg fyrir stöðnun og ýtir undir vöxt 

(Zahra & Covin, 1994). 

Þegar flestir hugsa um nýsköpun koma upp í hugann stór einkarekin fyrirtæki sem þróa 

nýjar tæknilausnir. Fæstum dettur hins vegar í hug að hið opinbera geti verið nýskapandi. 

Annað hefur hins vegar komið í ljós. Nýsköpun er jafn mikilvæg fyrir stofnanir og 

vinnustaði í hinu opinbera kerfi sem og einkageiranum. Rannsóknir hafa sýnt að opinberir 

vinnustaðir eru mikið í nýsköpunarvinnu og koma oft út sem meira nýskapandi en 

einkageirinn (Ríkisendurskoðun, 2017; Hagstofa Ísland, 2017, 23. Október; Borins, 2001). 

Opinber þjónusta og stjórnsýsla er oft mjög stór hluti af hagkerfum þjóða og því er 

mikilvægt að hið opinbera ýti undir nýsköpun (Stewart-Weeks & Kastelle, 2015). Íslenska 

ríkið er t.a.m. stærsti vinnuveitandi landsins en hjá því einu saman starfa að jafnaði 21 

þúsund manns. Það gerir um 12% allra starfandi einstaklinga í landinu (Stjórnarráð 

Íslands, á.á.a).  

Þrátt fyrir það aukna vægi sem opinber nýsköpun hefur hlotið er fræðileg þekking að 

mestu leyti komin frá einkageiranum. Lítið er vitað um stöðu opinberrar nýsköpunar hér 

á landi en tilgangur þessarar rannsóknar er að gefa dýpri mynd af stöðu hennar og hvað 

þarf að gera til að stuðla enn frekar að opinberri nýsköpun. Notast er við upplýsingar sem 

fengnar eru úr samnorrænu könnuninni „Nýsköpunarvogin“ sem framkvæmd var af 

fjármála- og efnahagsráðuneytinu (FJR) í samstarfi við Sambandi íslenskra sveitarfélaga 

(SÍS) veturinn 2018-2019. Höfundur þessa verkefnis var ráðinn tímabundið til FJR þar sem 

hann tók þátt í vinnu við framkvæmd könnunarinnar. Frekari upplýsingar um 

Nýsköpunarvogina má sjá í aðferðafræðikafla verkefnisins.  

Þær rannsóknarspurningar sem leitast var við að svara í þessu verkefni voru þrjár:  

1. Hversu mikil nýsköpun á sér stað hjá opinberum vinnustöðum, hvaða áhrif hefur 

staðsetning innan stjórnsýslunnar og á landinu og hvað einkennir nýskapandi 

stofnanir frá öðrum?  
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2. Hvers konar nýsköpun á sér helst stað hjá opinberum vinnustöðum, hvaða virði 

skapast og hvaða áhrif hefur staðsetning innan stjórnsýslunnar og á landinu? 

3. Hvaða þættir ýta helst undir eða hamla nýsköpun hjá opinberum vinnustöðum? 

Hvaða áhrif hefur staðsetning innan stjórnsýslunnar og á landinu? Hvað telja 

opinberir vinnustaðir að hið opinbera gæti gert til að stuðla frekar að nýsköpun?  

Í upphafi þessa verkefnis verður farið yfir stöðu þekkingar á nýsköpun. Þar verður 

mismunandi skilgreiningum og forsendur nýsköpunar í einkageiranum og hjá hinu 

opinbera gerð skil. Því næst verður farið yfir þá þekkingu sem fyrirfinnst um stöðu 

nýsköpunar á Íslandi. Í framhaldi af því verður aðferðafræði rannsóknarinnar og 

Nýsköpunarvogin kynnt áður en farið er í niðurstöður rannsóknarinnar. Í lokin verða 

niðurstöður teknar saman í umræðum og tillögur að úrbótum lagðar fram. 
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2 Staða þekkingar 

Í þessum kafla verður hugtakinu nýsköpun gerð skil, farið verður yfir stöðu þekkingar og 

þær skilgreiningar og stefnur sem notast er við í dag. Því næst verður hugtakið opinber 

nýsköpun (e. Public sector innovation) skoðað í samanburði við nýsköpun í 

einkageiranum. Í lokin verður svo litið á þá þekkingu sem fyrirfinnst um opinbera 

nýsköpun á Íslandi og rýnt í stöðu hennar. 

2.1 Hvað er nýsköpun 

Skilgreining nýsköpunar hefur verið nokkuð á reiki frá því helstu fræðimenn hófu að fjalla 

sérstaklega um hana. Þrátt fyrir að flestar skilgreiningar hafi svipaðan undirtón og leyti í 

sama grunn er engin ein algild skilgreining til. Það hefur þótt ákveðið vandamál í hinu 

fræðilega samhengi og valdið því að erfitt hefur þótt að rannsaka og skilja eðli nýsköpunar 

(Cooper, 1998).  

Mikilvægi nýsköpunar er hins vegar eitthvað sem flestir geta verið sammála um. 

Nýsköpun er það sem heldur stofnunum gangandi og kemur í veg fyrir að þær staðni. Hún 

spilar lykilhlutverk í því að viðhalda samkeppnishæfni, ýta undir vöxt og skapa virði (Zahra 

& Covin, 1994).  

2.1.1 Skilgreining á nýsköpun 

Nýsköpun getur tekið á sig ýmis form eftir þeim auðlindum, stefnum og hæfni þeirra sem 

að henni vinna. Hún getur t.a.m. verið í formi nýrra ferla, nýrra vara, nýrra þjónustuleiða 

eða nýrra stofnana (Ettlie & Reza, 1992). Vegna þessa snertir nýsköpun við mörgum 

fræðasviðum á sviði viðskipta og stjórnunar. Nýsköpun hefur þar af leiðandi verið 

rannsökuð af mörgum fræðasviðum og hefur það leitt af sér mismunandi skilgreiningar 

út frá mismunandi sjónarhornum (Damanpour & Schneider, 2006).  

Hér á eftir gefur að líta nokkrar skilgreiningar á nýsköpun sem sýna hversu mismunandi 

áherslur hennar geta verið. 

Austurríski hagfræðingurinn Joseph A. Schumpeter, sem oft er nefndur guðfaðir 

nýsköpunar, lagði fram eina þekktustu og mest notuðu skilgreiningu nýsköpunar í upphafi 

20. aldar. Hann sagði nýsköpun vera það ferli að gera eitthvað nýtt eða eitthvað sem 
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þegar hefur verið gert með nýjum hætti (Clemence, 1991). Þessi skilgreining er nokkuð 

víðtæk og er hún enn mikið notuð í dag. 

Nýsköpun fyrir einum er ekki endilega nýsköpun fyrir öðrum. Van de Ven (1986) 

skilgreinir nýsköpun með þeim hætti að svo lengi sem hugmyndin sé ný fyrir þeim aðilum 

sem koma að henni telst hún vera nýsköpun. Jafnvel þó svo að það geti litið út fyrir að 

vera eftirherma fyrir einhverjum utanaðkomandi. Hann tekur þó einnig fram að hugmynd 

eða uppfinning geti ekki talist nýsköpun fyrr en búið er að innleiða hana. Fleiri tala um 

mikilvægi þess að hugmyndin sé innleidd til þess að hún teljist til nýsköpunar. Damanpour 

og Evan (1984) segja nýsköpun vera innleiðingu á hugmynd eða hegðun sem er ný fyrir þá 

stofnun sem innleiðingin snertir. West og Anderson (1996) taka í svipaðan streng þar sem 

innleiðing er lykilatriði þess að hugmynd verði að nýsköpun. Þeirra skilgreining á 

nýsköpun er sú að um er að ræða vel heppnaða innleiðingu nýrra vara eða ferla innan 

stofnunar. Hún sé sérstaklega þróuð til þess að skapa virði fyrir stofnunina og 

hagsmunaaðila hennar.  

Nýsköpun getur verið falin á mörgum stöðum í ferli, hugmyndum, sannreyndum 

hugmyndum (e. proof of concept) og innleiðingu. Ef einhver tekur upp hugmynd sem kom 

fram fyrir margt löngu síðan og innleiðir hana í dag geti það ekki dregið úr nýsköpunargildi 

hennar (Weiskopf, 2016). Ekki eru þó allar skilgreiningar jafn opnar fyrir því að hugmyndin 

hafi komið fram áður. Roger Smith (2008) segir að til þess að teljast til nýsköpunar sé 

skilyrði að virðið hafi ekki verið uppgötvað eða nýtt af neinum öðrum áður. Nýsköpun sé 

einhverskonar framkvæmd sem skapar virði í formi efnis, ferla eða hugmynda sem eru í 

boði fyrir stóran hóp einstaklinga.  

Áherslur í skilgreiningu nýsköpunar hafa breyst nokkuð í gegnum tíðina og hafa 

fræðileg skrif löngum snúist í kringum einkageirann og tæknilega framþróun. Nýsköpun 

er ekki bara falin í nýjum tæknilegum lausnum eins og fram hefur komið. Öll tæknileg 

framþróun er nýsköpun en ekki öll nýsköpun felur í sér tæknilega framþróun. Nýsköpun 

getur komið fram í mismunandi myndum. Sem dæmi má nefna vörunýsköpun (e. product 

innovation), ferlanýsköpun (e. process innovation) og skipulagsnýsköpun (e. 

Organizational innovation). Vörunýsköpun felur í sér einhverskonar nýjung á þeim vörum 

eða þjónustu sem framleiddar eru. Hvort sem um algjörlega nýja vöru er að ræða eða 

uppfærslur á þeim vörum eða þjónustu sem nú þegar eru til. Ferlanýsköpun er svo t.d. 
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þegar nýjar leiðir eru farnar í framleiðslu ferlinu án þess að vörunni sjálfri sé breytt með 

einhverjum hætti (Petrescu, 2012; Swann, 2009). Skipulagsnýsköpun er svo sú tegund 

nýsköpunar sem snýr að því að skipuleggja starfsemi stofnunarinnar með nýjum eða mikið 

breyttum hætti (Petrescu, 2012). 

Nýsköpun getur einnig verið á ýmsum stigum. Stigvaxandi (e. incremental) nýsköpun 

er þegar nýsköpunin gerist í ákveðnum skrefum eins og þegar vörur eða ferlar eru 

betrumbættir. Til dæmis um stigvaxandi nýsköpun má nefna framþróun tölvunnar og 

farsímans. Nýsköpunin felur í sér betri örgjörva, meira minni eða stærri skjá. Nýsköpunin 

breytir ekki eðli (e. character) vörunnar eða ferilsins og er nokkuð auðveld viðureignar 

fyrir þá aðila sem eru á þeim markaði. Róttæk nýsköpun (e. radical) er aftur á móti þegar 

mikil breyting á sér stað eins og þegar tölvan eða farsíminn komu fyrst á markað. Þetta er 

nýsköpun sem getur haft mikil áhrif á núverandi þátttakendur á markaði og grafið undan 

hæfni þeirra (Petrescu, 2012; Swann, 2009). Swann (2009) nefnir einnig að nýsköpun geti 

flokkast sem uppbyggileg (e. arcitechtural). Uppbyggileg nýsköpun er þegar mismunandi 

hlutum er raðað saman á nýjan hátt. 

Nýsköpun er ekki eitt einstakt dæmi sem einstaklingar með ákveðna hæfileika geta 

einir framkvæmt eða stuðlað að. Bent hefur verið á að nýsköpun sé ákveðin kerfisleg 

nálgun eða ferli sem þarf að vera til staðar innan stofnananna. Hægt er að skipta þessari 

nálgun upp í línulega nálgun (e. Linear-oriented) annars vegar og kerfisnálgun (e. Systems-

oriented) hins vegar (Edquist & Hommen, 1999). Ein fyrsta tilraun til þess að ramma inn 

ferli nýsköpunar var kölluð „Línuleg nýsköpun“ (e. linear innovation). Þar var reynt að 

skilja tengsl vísinda og tækni við framþróun hagkerfisins og ferli nýsköpunar skráð. Þessi 

nálgun lagði nýsköpunarferlið fram sem ákveðin skref (mynd 1) (Benoit, 2006). 

 

 

Mynd 1: Línulegt ferli nýsköpunar. 

Ferlið hefst með grunnrannsóknum (e. basic research) þar sem grunnupplýsingum er 

safnað. Hagnýtar rannsóknir (e. applied research) eru svo nýttar til þess að finna þau 

vandamál sem eru til staðar og finna mögulega lausn. Lausnin er svo sett í þróunarferli (e. 
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developement) áður en hún er sett í framleiðslu (e. produced) og henni dreift (e. diffused) 

(Benoit, 2006).  

Kerfisnálgun lítur hins vegar á að erfitt sé að setja nýsköpun upp sem eitthvað eitt kerfi 

heldur sé um mismunandi kerfi að ræða. Hún tekur inn í myndina að nýsköpun feli meira 

í sér en einungis tæknilega framþróun og áhrif hennar á hagkerfi. Nýsköpun sé eitthvað 

sem snerti við mörgum fræðasviðum og vettvöngum. Stofnanir stundi ekki nýsköpun í 

lokuðum rýmum heldur vinni þær oft saman með öðrum stofnunum. Nýsköpun sé 

lærdómsferli sem feli í sér þekkingasköpun og nýtingu þeirrar þekkingar sem til er með 

betri hætti (Edquist & Hommen, 1999).  

Þar sem vöru- eða ferlanýsköpun getur verið dýr og tímafrek hafa stofnanir verið að 

færa sig yfir í nýsköpun á viðskiptalíkönum (e. business model). Til þess að það sé hægt 

þarf varan eða þjónustan sem unnið er með að vera nánast full mótuð. Þess í stað eru 

gerðar breytingar á einhverjum þeirra fjölmörgu þátta sem snúa að viðskiptalíkani. Til 

dæmis með þróun nýrra leiða til þess að koma vörunni eða þjónustunni til viðskiptavina 

eða nýrra leiða í framleiðslu. Þetta þurfa ekki að vera stórar breytingar á viðskiptalíkani 

stofnunarinnar heldur geta þær verið minniháttar breytingar á vinnulagi og skipulagi 

(Amit & Zott, 2012).  

Mikið af þeirri umræðu sem fyrirfinnst í dag fjallar um að stofnanir þurfi að leita út fyrir 

rammann að samvinnu við lausnir vandamála. Þar er áherslan lögð á að stofnanir hafa 

ekki endilega alla þá þekkingu sem nauðsynleg er til þess að vinna að nýsköpun innanhúss. 

Til að mynda hefur opin nýsköpun (e. open innovation) rutt sér til rúms en hugmyndafræði 

hennar snýr að því að leita út fyrir stofnunina að lausninni. Það er oft betra að leita út fyrir 

bygginguna og opna þannig fyrir samvinnu sem svo getur leitt af sér mun betri lausnir 

(Chesbrough & Crowther, 2006; Mergel & Desouza, 2013). Samsköpun (e. co-creation) er 

svipuð nálgun en þar fallast tveir aðilar á það að vinna saman að lausn á ákveðnu 

vandamáli. Það er ekki nóg að sækja sér þekkinguna út fyrir bygginguna heldur er einhver 

utan stofnunarinnar fenginn til þess að koma inn og vinna með stofnuninni (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004).  

Bent hefur verið á mikilvægi þess að leita upplýsinga til neytendanna sjálfra eða að 

gera neytendur að þátttakendum í nýsköpununni. Notendanýsköpun Von Hippel (2005) 

snýr að því hvernig tækninýjungar og framfarir hafa gert notendunum sjálfum kleift að 
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skapa nýjar leiðir til þess að leysa ákveðin vandamál. Ef notendur eru ekki nægilega 

ánægðir með ákveðna vöru eða þjónustu geta þeir búið til lausnina sjálfir í stað þess að 

bíða eftir því að fyrirtækin geri það síðar. Stofnanir hafa svo í auknum mæli leyft 

neytendum að hafa áhrif á þróun sinna nýjunga. Neytendur geta þar komið með sínar 

eigin hugmyndir að lausn ákveðin vandamál.  

Áherslan hefur einnig færst meira yfir í að nýsköpun þurfi að vera hluti af menningu 

stofnana (e. organizational culture) frekar en eitthvað sem gripið er í annað slagið. 

Skapandi hugsun (e. design thinking) hefur verið innleidd inn í nýsköpunarstarf margra 

stofnana á undanförnum árum. Skapandi hugsun snýr að því að sá sem hannar lausnina 

tengi þarfir neytenda við þær tæknilausnir sem til eru og útbýr þannig lausn sem skapar 

virði fyrir neytendur. Skapandi hugsun er menning frekar en aðferð og neyðir hún 

stofnanir til þess að endurhugsa hvernig þær vinna og hvernig þær nálgast nýsköpun 

(Gobble, 2014). Til þess að skapandi hugsun virki þarf hún að vera saumuð inn í menningu 

stofnana. Þær þurfa að vera hæfar til þess að geta gert ráð fyrir breytingum í síbreytilegu 

umhverfi og geta aðlagað sig að því (Prud´homme, 2017).  

2.2 Opinber nýsköpun 

Fræðileg umfjöllun um opinbera nýsköpun er tiltölulega ný af nálinni og má rekja hana til 

fræðilegrar umfjöllunar um nýsköpun í einkageiranum. Þegar flestir hugsa um nýsköpun 

koma upp í hugann nýjar tæknilegar lausnir eins og farsíminn eða bíllinn. Færri láta sér 

detta í hug hluti eins og að koma á nýju stjórnmálasambandi á milli tveggja landa. Það er 

hins vegar gott dæmi um opinbera nýsköpun (e. public sector innovation) (Stewart-Weeks 

& Kastelle, 2015). Þegar kemur að nýsköpunarrannsóknum hefur verið horft framhjá því 

hversu mikilvægt hið opinbera er í þróuðum hagkerfum. Það gerir það að verkum að 

erfiðara er að skilja opinbera nýsköpun til fulls og um leið verður erfiðara að ýta undir 

hana (Bloch, 2011).  

Það er ekki fyrr en í seinni tíð að opinber nýsköpun fær eitthvað vægi í fræðilegri 

umfjöllun (Nählinder, 2013). Meðal annars er lítið minnst á opinbera nýsköpun í handbók 

Efnahags- og framfarastofnunarinnar (e. The Organisation for Economic Co-operation and 

Development) (OECD) Oslo Manual 2005. Handbókin er leiðbeiningarit um söfnun, vinnslu 

og túlkun gagna vegna rannsókna á nýsköpun. Þar er sérstaklega tekið fram að þar sé 

verið að fjalla um nýsköpun í einkageiranum og einungis minnst stuttlega á þá staðreynd 
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að nýsköpun sé einnig mikilvæg fyrir hið opinbera. Lítið sé vitað um ferla opinberrar 

nýsköpunar og því erfitt að leggja eitthvað fram hvað það varðar (OECD, 2005: Nählinder, 

2013). Í nýútgefnum Oslo Manual 2018 hafa verið gerðar smávægilegar breytingar á 

þessu út frá þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á undanförnum árum. Hið opinbera 

(e. public sector) er skilgreint og talað um að forsendur nýsköpunar hjá hinu opinbera 

annars vegar og einkageiranum hins vegar séu ekki þær sömu (OECD, 2018).    

Opinberar stofnanir eru af flestum þekktar sem þungar í vöfum og að þær eigi ekki 

samleið með nýsköpun að neinu leyti (Mulgan, 2007; Nählinder, 2013). Á meðan 

einkageirinn kemur með nýjungar eins og farsíma, nýja örgjörva og flugvélar, þá er hið 

opinbera þungt og erfitt og virkar frekar sem afturhald (Mulgan, 2007). Þær hafi ekki úrval 

af nýskapandi einstaklingum til að vinna með frekar en það fjármagn sem til þarf. 

Starfsmönnum er refsað harkalega ef nýsköpunarverkefni fara úrskeiðis en fá aldrei hrós 

í sinn garð ef vel heppnast (Borins, 2001). Það getur mögulega valdið því að opinberar 

stofnanir séu hræddari við að taka af skarið. Þegar svo að því kemur að gera breytingar 

eigi þær upptök sín fyrir utan stofnunina. Hið opinbera kaupi frekar þær nýjungar sem 

hafa verið þróaðar af öðrum fremur en að þróa sínar lausnir sjálfar (Elvar Örn Arason, 

2007). Enn er sú hugmynd nokkuð almenn að hlutverk hins opinbera í umhverfi 

nýsköpunar sé að skapa rétt nýsköpunarumhverfi fyrir einkageirann fremur en að stunda 

nýsköpun sjálft (Mazzucato, 2013). 

Þessar hugmyndir og mýtur um að opinberar stofnanir eigi erfitt með að vera 

nýskapandi hafa verið hraktar á braut á undanförnum árum. Niðurstöður rannsókna sýna 

m.a. að millistjórnendur og framlínu starfsfólk opinberra stofnana er ábyrgt fyrir 

nýsköpunarverkefnum og að opinberar stofnanir stunda stöðuga nýsköpun (Borins, 2001; 

Inga Jóna Jónsdóttir, 2014). Stjórnendur opinberra stofnana er hámenntað fólk með 

einkenni frumkvöðla. Það hefur mikinn vilja til þess að reyna á regluverkið og aðrar 

takmarkanir hins opinbera til þess að vinna nýjar lausnir á vandamálum (Inga Jóna 

Jónsdóttir, 2014).  Kannanir á opinberri nýsköpun hafa yfirleitt sýnt fram á fremur hátt 

hlutfall nýskapandi stofnana. Flestar stofnanir eru nýskapandi, nýsköpun innanhúss 

blómstrar, stjórnendur ýta undir nýsköpun, margir starfsmenn taka þátt í 

nýsköpunarstarfi og að jákvæð áhrif nýsköpunar vega meira en þau neikvæðu (Şandor, 

2018).  
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Hið opinbera er oft sá aðili sem setur hvað mest fjármagn inn í nýsköpunarverkefni. 

Fjárfestar forðast oft nýsköpunarverkefni þar sem áhættan getur talist mikil og langan 

tíma getur tekið að sjá verkefnið verða arðbært. Þau verkefni eru oft að miklu leyti 

fjármögnuð af hinu opinbera eins og sést m.a. í umhverfisvænni tæknilausnum 

(Mazzucato, 2013). Ekki má gleyma því að tvær af stærstu nýsköpunum okkar tíma urðu 

til hjá opinberum stofnunum, internetið (e. internet) annars vegar og veraldarvefurinn (e. 

world wide web) hins vegar (Mulgan, 2007).   

Aukin áhersla hefur verið á opinbera nýsköpun undanfarin ár og hefur hún orðið 

einskonar tískuorð (e. buzzword) á stuttum tíma (Sørensen & Torfing, 2012). Opinber 

nýsköpun telst mikilvægur þáttur í því að takast á við hin ýmsu vandamál sem samfélagið 

glímir við sem og að ýta undir velferð. Hún er mikilvæg til þess að viðhalda og byggja upp 

góða opinbera þjónustu fyrir almenning og til þess að skapa umhverfi sem ýtir undir 

möguleika einkageirans til nýsköpunar (Bloch, 2011).  

Opinberar stofnanir skipa stórt hlutverk í því að ýta undir og hvetja til opinberrar 

nýsköpunar ásamt því að móta nýsköpunarstefnu. Áhrif opinberrar nýsköpunar ná ekki 

aðeins til opinbers reksturs heldur einkageirans einnig. Upplýsingar frá hinu opinbera eru 

oft notaðar til viðmiðunar þegar kemur að áformum um nýsköpun í einkageiranum (Elvar 

Örn Arason, 2007). Þekkt er víðsvegar að mikil samvinna er á milli hins opinbera og 

einkageirans þegar kemur að nýsköpun og þá sérstaklega þegar kemur að nýjum 

tæknilegum lausnum. Þar hafa verið settar á laggirnar sérstakar stofnanir sem vinna að 

því að ýta undir nýsköpun í einkageiranum (Borins, 2001). 

Stofnanir sitja ekki endilega við sama borð þegar kemur að möguleikum til nýsköpunar. 

Til dæmis má nefna klasa (e. clusters) sem byggir á því samkeppnisforskoti (e. competitive 

advantage) sem ákveðin svæði, smá sem stór, hafa fram yfir önnur. Þetta 

samkeppnisforskot getur t.d. myndast á svæðum þar sem auðveldara aðgengi er að 

auðlindum eins og sérfræðiþekkingu, tæknilegum lausnum og öðrum stofnunum (Sölvell, 

Ketels & Lindquist, 2009). Rannsóknir hafa sýnt að svæði sem innihalda slíkt 

samkeppnisforskot eru meira nýskapandi en önnur (Sölvell o.fl., 2009; Ablaev, 2018). 

Með því að leita út fyrir rammann geta opinberir vinnustaðir nýtt sér utanaðkomandi 

þekkingu og auðlindir til þess að finna lausn á vandamálum sem annars hefði ekki verið 

hægt. Samvinna með öðrum getur einnig leitt af sér aukna hagræðingu. Með því að leita 
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út fyrir vinnustaðinn að hugmyndum að nýsköpunarverkefnum sem þegar hafa verið 

innleidd er hægt að spara þróunarkostnað, ná markmiðum fyrr og komast hjá innleiðingu 

verkefna sem virka ekki (Lykkebo, 2016). 

Mikilvægi opinberrar nýsköpunar getur talist mikið þar sem opinber þjónusta og 

stjórnsýsla er stór hluti af hagkerfum landa og telur um þriðjung í flestum löndum. 

Nýsköpun ýtir undir þróun og vöxt hagkerfa og því mikilvægt fyrir almenning að hið 

opinbera taki stóran þátt í því að ýta undir nýsköpun og skapa nýjar lausnir. Opinber 

nýsköpun er vel möguleg og eftirsóknarverð. Hún virkar best ef tilgangur hennar er að 

veita hagsmunaaðilum hins opinbera meira virði en áður (Stewart-Weeks & Kastelle, 

2015). 

2.2.1 Skilgreining á opinberri nýsköpun 

Ein mest notaða skilgreiningin í rannsóknum á opinberri nýsköpun kemur frá OECD 

(2005): „An innovation is the implementation of a new or significantly improved product 

(good or service), or process, a new marketing method, or a new organisational method 

in business practices, workplace organization or external relations.“. Þessi skilgreining var 

eins og flestar aðrar skilgreiningar ekki sett fram með opinbera nýsköpun í huga. Vegna 

þess hversu ólík opinber nýsköpun getur verið nýsköpun í einkageiranum hefur þessi 

skilgreining oft verið notuð sem grunnur að þeim skilgreiningum sem notaðar eru í 

rannsóknum á opinberri nýsköpun. Þessi skilgreining var einnig notuð sem grunnur að 

þeirri skilgreiningu sem notuð er í þessari rannsókn en hana má sjá í 

aðferðafræðikaflanum hér á eftir.  

í skýrslunni Measuring Public Innovation in the Nordics (MEPIN) er nýsköpun skilgreind 

sem innleiðing á umtalsverðri breytingu á því hvernig starfsemi stofnunarinnar er háttað 

eða þeim vörum sem hún veitir. Nýsköpun leiðir af sér nýjar eða umtalsverðar breytingar 

á þjónustu, afurðum, ferlum, skipulagi eða því hvernig stofnunin á samskipti við notendur 

sína. Nýsköpunin þarf að vera ný fyrir stofnunina sem innleiðir hana en hún má hafa verði 

þróuð af öðrum. Nýsköpunin má hafa orðið til innanhúss eða sem viðbragð við nýjum 

lögum eða reglubreytingum. Nýsköpunin getur svo komið fram í fjórum mismunandi 

tegundum. Þær eru  vöru-, ferla-, skipulags- og samskiptanýsköpun (e. communication 

innovation) (Bloch, 2011): 
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➢ Vörunýsköpun: Ný eða umtalsvert bætt þjónusta eða afurð miðað við þá 
þjónustu eða afurð sem var fyrir hendi hjá stofnuninni. Þetta inniheldur einnig 
umtalsverðar bætur á einkennum þjónustunnar eða afurðarinnar eins og því 
hvernig notendur geta nálgast hana. 

➢ Ferlanýsköpun: Innleiðing á nýjum eða umtalsvert bættum aðferðum við 
framleiðslu eða framreiðslu (e. provision) á þjónustu eða afurðum 
stofnunarinnar. Til að mynda á tækjum eða hæfni eða þeirri þjónustu sem veitt 
er eins og tækniþjónustu, bókhaldi eða innkaupum.  

➢ Skipulagsnýsköpun: Innleiðing á nýjum aðferðum við skipulag og utanumhald 
við vinnu sem er umtalsvert breytt frá þeirri aðferð sem var í notkun. Það 
inniheldur umtalsverðar bætur á stjórnunarkerfum og skipulagi á 
vinnustaðnum.  

➢ Samskiptanýsköpun: Innleiðing á nýjum aðferðum við að kynna stofnunina, þá 
þjónustu eða afurðir sem hún veitir eða nýjar aðferðir við að hafa áhrif á 
hegðun einstaklinga eða annarra. Þessar aðferðir verða að vera umtalsvert 
breyttar frá þeim aðferðum sem eru til staðar. 

Skilgreining Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) (Roberts & Tõnurist, á.á.) á 

opinberri nýsköpun er mjög víðtæk og opin. Samkvæmt þeim má segja að nýsköpun sé 

ferlið við að innleiða nýjar nálganir með því markmiði að það hafi áhrif. Þar er talað um 

að nýsköpun hafi þrjá kjarna: 

➢ Nýjung (e. novelty): Nýsköpun felur í sér að leggja fram nýjar nálganir eða 
nýtingu þeirra nálgana sem nú þegar eru til í öðru samhengi en þær eru nýttar 
í dag. 

➢ Innleiðing (e. implementation): Nýsköpunin þarf að vera innleidd með 
einhverjum hætti eða að hafa áþreifanleg (e. tangible) áhrif. Hugmyndir, 
stefnur eða uppfinningar sem ekki hafa verið innleiddar teljast ekki til 
nýsköpunar. 

➢ Áhrif (e. impact): Nýsköpun þarf að hafa haft einhverja útkomu. Það er að segja 
að sú breyting sem átti að eiga sér stað hafi gert það. Til að mynda í skilvirkni, 
betri útkomum eða aukinni ánægju. 

Nýsköpunin getur komið fram í nýjum vörum, þjónustu eða ferlum, nýjum stefnum eða 

kerfum, nýjum leiðum til þess að hugsa og skilja heiminn og nýjum leiðum til þess að haga 

sér, skipuleggja sig og tengjast heiminum. Opinber nýsköpun hefur fjórar mismunandi 

hliðar samkvæmt OPSI (Roberts & Tõnurist, á.á.): 

➢ Framfaranýsköpun (e. enhancement-oriented innovation): Hvernig getum við 
gert X betur en við gerum í dag? 

➢ Markmiðanýsköpun (e. mission-oriented innovation): Hvernig getum við náð X 
markmiði? 



 

22 

➢ Aðlögunarnýsköpun (e. adaptive-oriented innovation): Hvernig getum við gert 
X miðað við okkar breyttu stöðu? 

➢ Forsendunýsköpun (e. anticipatory-oriented innovation): Hvernig geta 
mögulegar forsendur breytt því hvernig X er eða ætti að vera? 

Eins og sjá má á skilgreiningum opinberrar nýsköpunar frá OPSI og vegna 

könnunarinnar MEPIN hér á undan eru þær víðtækar og stórar. Dæmi um mismunandi 

skilgreiningar sem unnið hefur verið með í könnunum á opinberri nýsköpun og nýsköpun 

í einkageiranum má m.a. sjá á skilgreiningu Hagstofu Íslands (2017, 23. október), vegna 

könnunar á nýsköpun fyrirtækja á Íslandi 2014-2016, sem unnin er úr leiðbeiningarriti 

OECD frá árinu 2005:  

Nýsköpun felur í sér tilkomu nýrra eða verulega endurbættra afurða, 
verkferla, skipulags, eða markaðssetningar hjá fyrirtækjum. 

Nýsköpunin þarf að búa yfir einhverjum eiginleikum eða 
notkunarmöguleikum sem eru nýjung eða fela í sér verulegar endurbætur frá 
því sem fyrirtæki hefur áður selt eða notað. Nýsköpunin má þó hafa mistekist 
eða tekið lengri tíma til að ganga upp en upprunalega var gert ráð fyrir. 

Nýsköpunin þarf aðeins að vera ný eða verulega endurbætt innan 
fyrirtækisins. Hún gæti upprunalega hafa verið þróuð eða notuð af öðrum 
aðilum (Hagstofa Íslands, 2017, 23. október). 

Auk skilgreiningar sem notuð var við vinnslu könnunar á vegum Ríkisendurskoðunar 

(2017) á opinberri nýsköpun á árunum 2008-2016: 

Þróun nýrrar eða verulega bættrar vöru, þjónustu eða ferlis, svo sem við 
framleiðsluferli, byggingarferli, nýja markaðssetningaraðferð eða nýja 
skipulagsaðferð í viðskiptaháttum, skipulagi vinnustaða eða ytri samskiptum, 
m.a. í þeim tilgangi að hjálpa til við að takast á við samfélagsleg verkefni eða 
styðja við áætlanir um sjálfbæran hagvöxt (Ríkisendurskoðun, bls. 7, 2017). 

Ákveðinn grundvallarmunur er á skilgreiningum opinberrar nýsköpunar og 

nýsköpunar í einkageiranum. Frekar verður fjallað um mismunandi forsendur 

nýsköpunar hér á eftir. 

2.2.2 Mismunandi forsendur nýsköpunar 

Eins og fram hefur komið hafa rannsóknir gefið til kynna að hið opinbera sé meira 

nýskapandi en einkageirinn. Þetta hefur þótt mjög áhugavert í ljósi þess að opinberar 

stofnanir hafa löngum þótt þungar í vöfum og ekki hliðhollar breytingum. Ekki er hægt að 

benda á einhvern einn þátt með fullri vissu og segja hann vera ástæðuna fyrir því. Hins 
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vegar hefur verið bent á nokkrar mögulegar ástæður fyrir því að opinberar stofnanir 

mælast meira nýskapandi en einkageirinn. Í fyrsta lagi gæti verið um að ræða lélega 

skilgreiningu á nýsköpun og því sem undir hana fellur. Skilgreiningar sem notaðar eru geta 

boðið upp á að svarendur sjái hvaða breytingar sem eru sem nýsköpun þar sem þær hafa 

haft framfarir í för með sér (Şandor, 2018).  

Skilgreiningar á nýsköpun fyrir opinberar stofnanir eru víðtækari heldur en fyrir 

fyrirtæki sbr. skilgreiningunni úr skýrslunni MPNI. Hún er sérstaklega hönnuð þannig að 

hún taki ekki eins mikið til tækni og þær skilgreiningar sem unnið er eftir þegar kemur að 

einkageiranum. Þetta hefur verð gert til þess að ná betur utan um opinbera nýsköpun en 

um leið er reynt að halda samanburðarhæfni við skilgreiningu OECD. Einnig hefur verið 

bent á að opinberar stofnanir eru oft stórar með marga starfmenn. Ef stór fyrirtæki eru 

tekin út fyrir svigann kemur í ljós að þær eru mun meira nýskapandi en lítil og meðalstór 

fyrirtæki. Það hækkar meðaltal nýskapandi fyrirtækja töluvert (Bloch, 2011).  

Şandor (2018) setur einnig stórt spurningamerki við það að samkvæmt könnunum eru 

það lög og reglugerðir sem eru aðal drifkrafturinn á bakvið opinbera nýsköpun. Hann vill 

meina að þar sé ekki endilega um nýsköpun að ræða. Heldur sé um að ræða breytingar 

sem stofnanir neyðast til þess að framkvæma vegna breytinga á lögum eða reglugerðum. 

Það þýði ekki að stofnanir séu nýskapandi. En á hinn boginn eru opinberar stofnanir í 

umhverfi sem er stöðugt að bregðast við breytingum sem hafa oft áhrif á flest allar 

stofnanir. Því er mögulega hægt að túlka það þannig að þær séu líklegri til þess að innleiða 

smærri breytingar í formi stigvaxandi nýsköpunar sem rétt halda sig innan skilgreininga 

nýsköpunar (Bloch, 2011). 

Ákveðinn munur er á forsendunum á bak við nýsköpun fyrirtækja í einkageiranum 

annars vegar og opinberra vinnustaða hins vegar. Það getur verið lífsnauðsynlegt fyrir 

fyrirtæki í einkageiranum að vera nýskapandi því ef þau falla aftur úr minnkar 

markaðshlutdeild þeirra og hagnaður. Þau verða því stöðugt að leita leiða til þess að halda 

samkeppnisforskoti með því að vera nýskapandi (Sørensen & Torfing, 2012). Hið opinbera 

er hluti af stofnanavæddri einokun þar sem aðeins einn aðili er á markaði. Það er því ekki 

tengt sömu markaðslögmálum og einkageirinn og keppir því ekki um markaðshlutdeild 

(Potts & Kastelle, 2010; OECD, 2018).  
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Ólíkt einkageiranum er enginn áhættufjárfestir sem er tilbúinn til þess að sjá hinu 

opinbera fyrir stöðugu fjármagni. Opinberir vinnustaðir eru þess í stað yfirleitt að vinna á 

fjárhagsáætlunum. Afrakstur nýsköpunarinnar er heldur ekki eign þess sem skapaði hana 

hjá hinu opinbera líkt og hjá einkageiranum (Borins, 2001). Meta þarf afrakstur opinberrar 

nýsköpunar út frá fleiri þáttum en skilvirkni og hagkvæmni. Starfsánægja, lífsgæði 

almennings, samheldni og aukin velferð eru á meðal þeirra þátta sem opinber nýsköpun 

getur leitt af sér. Hún er því mikilvægur þáttur í því að móta stefnu til framtíðar með 

auknum lífsgæðum fyrir almenning, hagvöxt og skilvirkni fyrir hið opinbera (Elvar Örn 

Arason, 2007).  

2.2.3 Hvatar og hömlur opinberrar nýsköpunar 

Hið opinbera þarf að takast á við stöðugar breytingar og kalla þær fram viðbrögð 

opinberra stofnana með minni- og meiriháttar nýsköpunum (Bloch, 2011). Mikilvægt er 

að hafa í huga að opinberar stofnanir hafa oft á tíðum fleira en eitt hlutverk og því getur 

verið um flókið skipulag að ræða. Það getur verið erfitt fyrir stofnanir að vinna sig í 

gegnum gildi og markmið sem stangast á. Til dæmis er mikilvægt að þær séu óhlutdrægar 

og fyrirsjáanlegar á sama tíma og það er mikilvægt fyrir þær að sýna fram á 

frumkvöðulshátt og vera nýskapandi (Lægreid, Roness & Verhoest, 2011).  

Stjórnvöld, þar með opinberar stofnanir, eru sífellt undir smásjánni. Það er stöðugt 

ætlast til þess að þær séu að leita leiða til þess að minnka útgjöld en um leið að auka 

þjónustu gagnvart almenningi. Helstu áskoranir opinberrar nýsköpunar eru hræðsla við 

að taka áhættu (e. risk aversion), mótþrói gagnvart breytingum (e. resistance to change) 

og skipulag innan stofnana (e. organizational structure) (Micheli, Schoeman, Baxter & 

Goffin, 2012). Borins (2001) telur mestu áskorun opinberra stofnana vera að skapa 

ákveðið umhverfi og andrúmsloft sem styður við nýsköpun sem stöðugt ferli á stórum 

skala. Það er m.a. hægt með því að gefa nýsköpun meira undir höfuð, veita starfmönnum 

meira svigrúm, umboð til athafna og með því að verðlauna vel unnin störf.  

Samkvæmt fræðilegri umfjöllun um opinbera stjórnun eru tvær megin forsendur þess 

að opinberar stofnanir geti verið nýskapandi. Annars vegar þurfa stofnanirnar að hafa 

nægilega mikið stjórnunarsjálfstæði og hins vegar þarf að vera nægilega mikil pressa til 

staðar frá yfirvaldi með tólum eins og árangursstjórnun (e. result control). Aðrir þættir 

sem geta haft áhrif á nýsköpun opinberra stofnana eru t.d. stærð stofnunarinnar, 



 

25 

menning, aldur og verkefni (Lægreid o.fl., 2011). Skapa þarf umhverfi sem styður við og 

ýtir undir nýsköpun frá toppnum og niður með almennum stuðningi og fjármagni. 

Nauðsynlegt er að innan stofnananna séu teymi sem hafa það að aðalmarkmiði að 

skipuleggja og þróa áfram nýsköpunarstarfið (Mulgan, 2007).  

Opinberar stofnanir eru í meira mæli að laga viðskiptamódel sín betur að 

einkageiranum. Það er gert með það markmið í huga að fella niður hömlur til nýsköpunar 

og einfalda samvinnu. Þessi nýju viðskiptamódel færa ákveðið vægi til þeirra framlínu 

starfsmanna sem veita þjónustuna og leggja meiri áherslu á áþreifanlegt (e. tangible) virði 

fyrir almenning. Það að brjóta niður þessar hömlur og vinna nánar með einkageiranum 

getur hjálpað stofnunum að komast hjá mótþróa við breytingum og auðveldað þeim að 

taka áhættur (Micheli o.fl., 2012).   

2.3 Staða opinberrar nýsköpunar á Íslandi 

Umfang og staða opinberrar nýsköpunar hefur ekki verið mikið könnuð hér á landi. Þó 

hafa nokkrar kannanir verið framkvæmdar sem gefið hafa ákveðnar vísbendingar. 

Niðurstöður samnorrænna verkefnisins Interact (Innovation in the Public Sector) leiddu í 

ljós að opinberar stofnanir á Norðurlöndum, þar á meðal á Íslandi, væru í töluverðum 

mæli nýskapandi (Elvar Örn Arason, 2007).  

Forstöðumenn opinberra stofnana hafa í gegnum árin talið mikilvægi nýsköpunar fyrir 

sínar stofnanir vera töluvert mikið. Til að mynda hefur áhugi þeirra og vilji til aukinnar 

þekkingar á þessu sviði komið fram í könnunum. Fjármálaráðuneytið (í dag fjármála- og 

efnahagsráðuneytið) vann, í samstarfi við Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála við 

Háskóla Íslands, könnun á stjórnunar- og starfsmannamálum ríkisstofnana. Þar kom fram 

að hæst hlutfall svarenda (64%) töldu mikilvægast að bæta við sig færni á sviði aðferða til 

opinberrar nýsköpunar. Alls 93% svarenda sagðist svo eyða einhverjum hluta vinnustunda 

sinna í nýsköpun (Ágústa H. Gústafsdóttir, Ásta Möller & Ómar H. Kristmundsson, 2012). 

Vilji stjórnenda til umbóta mælist nokkuð hár á Íslandi sem og á öðrum Norðurlöndum 

miðað við önnur Evrópulönd (Gunnar Helgi Kristinsson & Pétur Berg Matthíasson, 2014). 

Í niðurstöðu könnunar á meðal forstöðumanna ríkisstofnana á vegum 

Ríkisendurskoðunar (2017) kom í ljós að 43,5% svarenda töldu vægi nýsköpunar vera 

töluvert eða mikið fyrir sína stofnun.  
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Í skýrslunni MEPIN á vegum Norden (Nordic Innovation), sem nefnd hefur verið hér 

áður, var könnun á nýsköpun meðal opinberra stofnana á Norðurlöndum gerð skil. Þar 

má segja að í fyrsta sinn hafi verið reynt að meta skilyrði til nýsköpunar hjá opinberum 

stofnunum hér á landi ásamt því að kanna afstöðu forstöðumanna (Bloch, 2011; 

Ríkisendurskoðun, 2017). Þar kemur fram að 88% stofnana á Íslandi töldu sig vera 

nýskapandi sem var hæsta hlutfallið á meðal Norðurlandanna (mynd 2). 

 

Mynd 2: Hlutföll nýskapandi opinberra stofnana á Norðurlöndum samkvæmt niðurstöðum skýrslunnar 
MEPIN (Bloch, 2011). 

 Könnunin náði til 79 stofnana hér á landi. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar (2017) var 

nýsköpun ríkisstofnana á Íslandi á tímabilinu 2008-2016 könnuð. Af þeim 93 

ríkisstofnunum sem svöruðu könnuninni sögðust 80% hafa unnið nýsköpunarverkefni á 

síðastliðnum átta árum. Vægi nýsköpunar virtist vera misjafnlega mikið eftir því hvaða 

fagráðuneyti stofnanirnar tilheyra en allar stofnanir forsætisráðuneytisins höfðu unnið að 

nýsköpun, 93% stofnana velferðarráðuneytisins en aðeins 60% stofnana fjármála- og 

efnahagsráðuneytisins. Þetta kemur á óvart þar sem nýsköpun í ríkisrekstri er eitt þeirra 

málefna sem tilheyra því ráðuneyti.  

Eins og fram hefur komið er hlutfall nýskapandi opinberra stofnana mun hærra en í 

einkageiranum. Til að mynda sýndi könnun Hagstofu Íslands (2017, 23. október) að hjá 

fyrirtækjum með fleiri en tíu starfsmenn þá stunduðu 59% þeirra nýsköpun á árunum 

2012-2014 og 55% á árunum 2014-2016. En setja má spurningamerki við 
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samanburðarhæfni þessara rannsókna þar sem tímabilið sem fyrirtæki í einkageiranum 

höfðu til að vinna með var tvö ár en opinberar stofnanir gátu horft átta ár aftur í tímann.  

Í kringum 85% nýskapandi opinberra stofnana á Íslandi stunduðu skipulagsnýsköpun 

og/eða samskiptanýsköpun. Það er töluvert hærra hlutfall en var að finna á hinum 

Norðurlöndunum. Alls 71% stofnananna sögðust hafa stundað vörunýsköpun en aðeins 

54% nefndu ferlanýsköpun. Þegar kemur að stefnu og stjórnun nýsköpunar gefa 

niðurstöður MEPIN könnunarinnar til kynna að í samanburði við Norðurlöndin sé hærra 

hlutfall opinberra stofnana á Íslandi sem tóku undir það að unnið væri eftir settum 

markmiðum og stefnum, yfirmenn leggi mikla áherslu á þróun nýrra hugmynda og að hluti 

af tíma starfsmanna sé tileinkaður nýsköpunarvinnu (Bloch, 2011).  

Ef niðurstöðum MEPIN könnunarinnar á þeim sem stunda vöru- og ferlanýsköpun er 

skipt upp á milli ríkisstofnana annars vegar og svo sveitarstjórnastigs hins vegar má sjá að 

bæði stjórnvaldsstig eru nýskapandi (mynd 3) (Bloch, 2011). 

  

Mynd 3: Samanburður hlutfalla þeirra stofnana sem stundað höfðu vöru- og/eða ferlanýsköpun á 
mismunandi stjórnsýslustigi (Bloch, 2011). 

Þegar kemur að samvinnu og því að sækja upplýsingar fyrir nýsköpunarstarfið út fyrir 

vinnustaðinn er erfitt að meta stöðuna á Íslandi. Aðeins 25% stofnana í könnun 

Ríkisendurskoðunar sögðust hafa leitað eftir fræðslu eða ráðgjöf vegna nýsköpunarvinnu 

sinnar. Alls 39% þeirra sem svöruðu jákvætt höfðu leitað til ráðgjafafyrirtækis en lang 

stærsti hluti hafði leitað annað eins og t.d. til stéttarfélaga, erlendra systurstofnana og 

sprotasjóða (Ríkisendurskoðun, 2017). Hæst hlutfall svarenda nefndu tengslanetið (e. 
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networks), ráðstefnur og námskeið vera mikilvægasta vettvanginn til þess að sækja sér 

nýjar upplýsingar og þekkingu. Einnig var hátt hlutfall sem nefndi það að ráða inn 

starfsfólk með sérþekkingu og að greina þau gögn sem liggja fyrir væri hvað mikilvægast 

(Bloch, 2011; Inga Jóna Jónsdóttir, 2014). Ofan á þetta sækjast stjórnendur eftir því að 

nýsköpunin sé unnin í hópavinnu þar sem það auki á margbreytileikann og geti leitt til 

betri lausna. Lögð er áhersla á að skapa ákveðnar aðstæður þar sem opnað er fyrir 

samtalið og upplýsingagjöfina. Stunduð er virk hlustun, hugmyndir og skoðanir viðraðar 

og rökræddar (Inga Jóna Jónsdóttir, 2014).  

Þær skýrslur og niðurstöður sem gefnar hafa verið út hingað til benda flestar á að hér 

á landi ríki stefnuleysi þegar kemur að opinberri nýsköpun. Í skýrslu Rannís kemur fram 

að enga stefnumótun sé að finna á Norðurlöndunum sem tekur til opinberrar nýsköpunar. 

Þar kemur einnig fram að þar sem margir mismunandi hagsmunaaðilar ásamt 

fagráðuneytum eigi þar hluta að máli, krefst opinber nýsköpun samhæfðrar 

stefnumótunar (Elvar Örn Arason, 2007). Í niðurstöðum skýrslu Ríkisendurskoðunar 

(2017) sem kemur út 10 árum síðar er talað um sama vandamál. Þar kemur meðal annars 

fram að engin heildstæð stefna hafi verið sett hvað varðar nýsköpun í ríkisrekstri hér á 

landi. Fjármála- og efnahagsráðuneytið ber ábyrgð á almennum umbótum í ríkisrekstri en 

aðkoma stjórnvalda að nýsköpun er ekki nægilega mikil.  

Þegar ný ríkisstjórn tók við árið 2017 var ein af megináherslum sáttmála hennar, 

nýsköpun og rannsóknir. Þar segir: „Lögð verður áhersla á að hvetja til nýsköpunar á sviði 

opinberrar þjónustu og stjórnsýslu, velferðarþjónustu og verkefna í þágu 

loftslagsmarkmiða. Umgjörð og tækifæri hópfjármögnunar verða skoðuð og starfsemi 

Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins endurskoðuð á grunni væntanlegrar niðurstöðu 

starfshóps um hana.“(Stjórnarráð Íslands, 2017, 30. nóvember ).  

Einnig kemur þar fram að mótuð verði heildstæð nýsköpunarstefna fyrir Ísland sem 

vinna á í samstarfi við skólasamfélagið, atvinnulífið, vísindasamfélagið og fulltrúa 

stjórnmálaflokka (Stjórnarráð Íslands, 2017, 30. nóvember). Sú heildstæða 

nýsköpunarstefna hefur enn ekki verið birt þegar þetta er ritað en samkvæmt starfsmanni 

FJR er unnið við að skrifa hana um þessar mundir og verður hún afhent ráðherra sumarið 

2019 (Íris Huld Christersdóttir, sérfræðingur á skrifstofu stjórnunar og umbóta, 01. apríl 

2019). 
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2.3.1 Hvatar, hömlur og virði opinberrar nýsköpunar á Íslandi 

Samnorræna verkefnið Interact sem nefnt hefur verið hér áður hafði það að markmiði 

að varpa ljósi á nýsköpun í opinberum rekstri á Norðurlöndum. Könnunin sneri 

sérstaklega að heilbrigðisgeiranum en um tilviksathugun var að ræða þar sem vinna við 

innleiðingu rafrænna lyfjafyrirmæla á Landspítala-háskólasjúkrahús (LSH) var skoðuð. 

Leiddi hún í ljós hvaða hömlur höfðu áhrif á ferlið ásamt því hvaða hvatar ýttu undir það 

(mynd 4) (Elvar Örn Arason, 2007). 

 

Mynd 4: Hömlur og hvatar nýsköpunarvinnu LSH (Elvar Örn Arason, 2007). 

Nýsköpunarverkefni fá stofnanir m.a. til þess að endurskoða og endurnýja eldri 

verkferla. Hleypa þarf notendum lausnarinnar að innleiðingu og vinnu við 

nýsköpunarverkefnið þar sem það eru þeir sem munu þurfa að nota lausnina í 

framhaldinu. Einnig er mikilvægt að stofnanamenningin stuðli að því að starfsmenn séu 

hvattir áfram af stjórnendum (Elvar Örn Arason, 2007).  

Opinber nýsköpun verður yfirleitt til sem hluti af daglegri vinnu opinberra starfsmanna. 

Því er mikilvægt að stjórnendur séu sýnilegir og taki sjálfir virkan þátt í 

nýsköpunarvinnunni þar sem það getur virkað sem hvatning. Helstu ástæður þess að farið 

er í breytingar hjá opinberum stofnunum á Íslandi eru m.a. vandamál með vinnuskipulag, 

verkaskipting og ónægt framboð þjónustu (Inga Jóna Jónsdóttir, 2014).  

Þrátt fyrir að forstöðumenn opinberra stofnana á Íslandi séu mjög áhugasamir um 

nýsköpun og telji það mikilvægt málefni þá hafa þeir ekki fundið fyrir nægilega mikilli 

hvatningu eða stuðningi frá ráðuneytunum sjálfum. Einnig kalla þeir eftir fjölbreyttara vali 

á mögulegum leiðum til þess að finna umbætur og telja það vera hlutverk ráðuneyta að 

veita þeim þann stuðning sem til þarf (Gunnar Helgi Kristinsson & Pétur Berg Matthíasson, 
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2014). Niðurstöður úr könnun Ríkisendurskoðunar ýta undir þetta. Þar kemur fram að 

hvatning ráðuneyta til stofnana vegna nýsköpunar hefur verið af skornum skammti. 

Aðeins 38,1% svarenda taldi sig hafa fengið einhverskonar hvatningu til nýsköpunar. 

Ríflega helmingur þátttakenda svaraði því að hafa ekki fengið neina hvatningu til 

nýsköpunar og aðeins sögðust 24,7% hafa fengið einhverskonar stuðning frá ráðuneytinu. 

Að mati svarenda voru helstu hömlur opinberrar nýsköpunar skortur á fjármagni, tíma,  

hvatningu eða stuðningi frá yfirmönnum (Ríkisendurskoðun, 2017).  

Ávinningur og virði opinberrar nýsköpunar fyrir íslenskt þjóðfélag getur verið 

heilmikið. Samvinna hins opinbera og TM Software við innleiðingu hugbúnaðarlausnar 

fyrir LSH hafði jafnt áhrif fyrir TM Software og hið opinbera. Í framhaldinu varð þróun 

upplýsingakerfa fyrir heilbrigðisgeirann ein af meginstoðum fyrirtækisins (Elvar Örn 

Arason, 2007). Könnun Ríkisendurskoðunar (2017) leiddi í ljós að allar ríkisstofnanir sem 

tekið höfðu þátt í nýsköpun töldu verkefnin hafa leitt af sér einhverskonar árangur. Hæst 

hlutfall stofnana (71,8%) svöruðu því til og að skilvirknin hefði aukist í formi bættrar 

nýtingu aðfanga og auknum afköstum (mynd 5). 

 

Mynd 5: Hlutföll þátttakenda sem sögðu ákveðna tegund virði hafa skapast við nýsköpunarverkefni 
(Ríkisendurskoðun, 2017). 

Það vekur athygli að 36,6% stofnana gátu ekki fullyrt að árangur hefði náðst vegna þess 

að hann hefði ekki verið metinn með neinum hætti. Það er því hægt að setja 

spurningamerki við þessar niðurstöður þar sem ekki var spurt út í með hvaða hætti 

árangur var mældur. Því er mögulega aðeins um huglægt mat svarenda að ræða. Þegar 
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kemur að mati árangurs umbótaverkefna kemur í ljós að á Íslandi er árangurinn metinn í 

minna mæli en á hinum Norðurlöndunum. Hér á landi er einnig unnið með færri aðferðir 

við stjórnun en annarsstaðar. Til þess að betri árangur náist þarf að vanda betur til verks, 

mynda breiða samstöðu, nýta fleiri stjórnunartæki og gera undirbúninginn heildstæðari 

(Gunnar Helgi Kristinsson & Pétur Berg Matthíasson, 2014).
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3 Aðferðafræði 

Rannsókn þessi var unnin í samstarfi við FJR og SÍS. Rannsakandi var ráðinn í stöðu 

starfsnema hjá FJR sumarið 2018 til þess að vinna að framkvæmd könnunarinnar 

Nýsköpunarvogin (e. Innovation Barometer). Aðferðafræðin er í anda þeirra leiðarvísa 

sem OECD (2005) hefur lagt til við söfnun og vinnslu gagna um nýsköpun. Skilgreining 

opinberrar nýsköpunar var unnin út frá skilgreiningu OECD (2005) og í samræmi við þá 

skilgreiningu sem notuð hefur verið á hinum Norðurlöndunum við vinnslu þessara 

könnunar. Þessi könnun er að fullu lýsandi fyrir stöðu opinberrar nýsköpunar á Íslandi. 

Til þess að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagðar voru fyrir í inngangi var 

notast við þær niðurstöður úr Nýsköpunarvoginni sem best svara spurningunum. Hér á 

eftir verður fjallað um könnunina og markmið hennar ásamt því að farið verður yfir 

aðferðafræðina sem liggur að baki Nýsköpunarvoginni og þessari rannsókn. 

3.1 Nýsköpunarvogin 

Nýsköpunarvogin er samnorræn könnun og vettvangur sem unnin er í samstarfi við aðrar 

stofnanir á Norðurlöndum. Nú þegar hafa Danir, Norðmenn, Svíar og Finnar lagt slíka 

könnun fyrir opinbera vinnustaði.  

Markmið Nýsköpunarvogarinnar er margþætt og er henni m.a. ætlað að: 

➢ kortleggja opinbera nýsköpun á Íslandi.  

➢ meta umfang og stöðu opinberrar nýsköpunar.  

➢ greina þá þætti sem hvetja til nýsköpunar og þá þætti sem hamla nýsköpun.  

➢ meta hvaða virði nýsköpun hefur skapað fyrir hið opinbera. 

➢ skapa upplýsingar sem hægt verður að nýta til að efla nýsköpun. 

Nýsköpunarvoginni er ætlað að verða vettvangur hins opinbera þar sem vinnustaðir 

geta leitað að innblæstri og hugmyndum að lausnum við samfélagslegum áskorunum. 

Nýsköpunarvogin var fyrst framkvæmd í Danmörku og var hún þá fyrsta tölfræðigreining 

sinnar tegundar á opinberri nýsköpun í heiminum (Lykkebo, 2016). Í þessari könnun eru 

það einstaka vinnustaðir sem fengu möguleika til að svara en ekki bara yfirstofnanir eins 
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og áður hefur þekkst. Í stað þess að könnunin sé lögð einungis fyrir bæjarskrifstofur er 

hún lögð fyrir skóla, öldrunarheimili o.s.frv. (OPSI, á.á.).  

3.1.1 Skilgreining á opinberri nýsköpun samkvæmt Nýsköpunarvoginni 

Skilgreining þessarar könnunar á opinberri nýsköpun er hægt að rekja til skilgreiningar 

OECD frá 2005 sem hefur komið fram hér áður. Nýsköpun í opinberri þjónustu er 

skilgreind með eftirfarandi hætti í könnuninni (mynd 6). 

 

Mynd 6: Skilgreining á opinberri nýsköpun samkvæmt Nýsköpunarvoginni. 

Hægt er að skilgreina nýsköpun með mismunandi hætti. Í þessari könnun er átt við nýja 

eða umtalsvert breytta aðferð til að bæta starfsemi og árangur. 

Nýsköpun getur falist í nýjungum eða umtalsverðum breytingum á: 

➢ Þjónustuleiðum. Dæmi: Hið opinbera tekur ákvörðun um miðlæga 
þjónustugátt í gegnum island.is 

➢ Vörum sem teknar eru til notkunar á vinnustaðnum. Dæmi: Öldrunarheimili 
Akureyrar tekur upp lyfjaumsjónarkerfi til að fylgjast með lyfjaforða heimilisins. 

➢ Verkferlum eða aðferðum við að skipuleggja starfið. Dæmi: Vinnustaður tekur 
upp straumlínustjórnun til þess að auka afköst og stytta þannig biðtíma 
viðskiptavina. 

➢ Leiðum til samskipta út á við. Dæmi: Sveitarfélag tekur í notkun snjallforrit sem 
gerir íbúum þess kleift að senda inn ábendingar um viðhaldsverkefni. 
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Nýsköpunin þarf að fela í sér nýjungar fyrir vinnustaðinn en má hafa verið nýtt annars 

staðar áður eða verið þróuð af öðrum. Nýsköpunin á að felast í einhverju sem var tekið í 

notkun á síðastliðnum tveimur árum en vinna við hana má hafa hafist fyrr. Bæði er átt við 

nýsköpun sem orðið hefur til á vinnustaðnum sjálfum sem og nýsköpun sem tilkomin er 

vegna utanaðkomandi krafna eða hugmynda. 

Eins og fram hefur komið er skilgreiningin sem notuð er unnin upp úr skilgreiningu 

OECD (2005) á nýsköpun. Þessi skilgreining hefur verið notuð sem grunnur að 

skilgreiningum slíkra kannana áður. Til að mynda var hún notuð í könnun Hagstofu Íslands 

(2017, 23. október) á nýsköpun fyrirtækja á Íslandi 2014-2016 sem og öðrum könnunum 

eins og komið var inn á í kaflanum um stöðu þekkingar.  

Þrátt fyrir að nýr leiðarvísir frá OECD hafi komið út árið 2018 var ákveðið að styðjast 

áfram við eldri útgáfu. Það var gert til þess að halda samanburðarhæfni við Norðurlöndin 

sem þá þegar höfðu framkvæmt sína rannsókn. 

3.2 Gagnaöflun og mælitæki 

Gagnaöflun fór fram með þremur spurningalistum sem lagðir voru fyrir yfirmenn 

ráðuneyta ríkis og sveitarstjórna, vinnustaði á sveitarstjórnarstigi og vinnustaði ríkisins. 

Þessi ritgerð byggir á gögnum sem aflað var frá vinnustöðum á sveitarstjórnarstigi annars 

vegar og vinnustöðum ríkisins hins vegar.  

Könnunin byggir á grunni empírískra rannsókna (e. empirical research) en slíkum 

rannsóknum er ætlað að skapa þekkingu út frá gögnum sem aflað er með einhverskonar 

reynslu (Punch, 2014). Stuðst var við megindlega rannsóknaraðferð (e. quantitative 

research method) þar sem spurningalistar voru lagðir fyrir hóp svarenda með stöðluðum 

og fyrirfram ákveðnum spurningum og svarmöguleikum. Rannsóknarsniðið telst til lýsandi 

rannsókna þar sem sóst var eftir því að fá upplýsingar til þess að lýsa ákveðnum 

aðstæðum (Burns & Bush, 2010). 

Mælitæki þessarar könnunar var í formi spurningalista eins og áður hefur komið fram. 

Spurningalistarnir voru unnir eftir listum sem höfðu þegar verið mótaðir fyrir sömu 

könnun í Danmörku „Innovationbarometeret“ og í Noregi „Innovasjonsbarometer“. Það 

var gert til þess að halda í samanburðarhæfni kannana á milli landa.  



 

35 

Dönsku spurningalistarnir voru fyrst þýddir yfir á íslensku áður en farið var í vinnu við 

að heimfæra listana yfir á fyrirkomulag íslenskrar stjórnsýslu. Dönsku listarnir byggja á 

þriggja þrepa stjórnsýslu en aðeins eru tvö þrep í stjórnsýslu á Íslandi. Annars vegar 

stjórnsýsla sveitarfélaga og hins vegar stjórnsýsla ríkis (Stjórnsýslulög nr. 37/1993). 

Spurningalistarnir innihéldu 34 spurningar sem voru í formi fjölvalsspurninga og opinna 

spurninga. Fjölvalsspurningarnar voru ýmist á raðkvarða eða nafnkvarða. Opnu 

spurningarnar voru notaðar til þess að nálgast dýpri þekkingu á verkefnum sem unnin 

höfðu verið. Auk þess til að fá frekari upplýsingar um tilfinningar svarenda á því hver staða 

nýsköpunar hjá opinberum stofnunum er og hvað það er sem hamlar eða hvetur til 

nýsköpunar. Styrkur spurningakannana með blönduðum spurningum er sá að réttmæti 

þeirra er oft mikið og á stuttum tíma er hægt safna fjölbreyttum upplýsingum (Punch, 

2014).  

Opnu spurningunni S17 var bætt við í íslenska spurningalistann. Spurningunni var 

ætlað að sækja upplýsingar frá þátttakendum um það hvað hið opinbera gæti gert til þess 

að stuðla frekar að nýsköpun. Spurningalistarnir voru ekki að fullu sambærilegir en 

sveitarfélagalistinn hafði fleiri svarmöguleika í spurningu S7 þar sem svarmöguleikum sem 

þóttu viðeigandi fyrir vinnustaði sveitarfélaga var bætt við. Í spurningum S9 og S10 var 

orðalagi svarmöguleika breytt þannig að þeir hentuðu betur viðeigandi lista. Til að mynda 

þar sem spurt er um ráðuneyti á einum lista er spurt um önnur sveitarfélög á hinum. 

Þessar spurningar eru ekki notaðar í þessu verkefni og því hafa þær ekki áhrif á 

niðurstöður þess.  

Bakgrunnsbreytur spurningalistanna voru ekki þær sömu að öllu leyti þar sem 

málaflokkar voru ekki þeir sömu. Bakgrunnsbreytur voru aðlagaðar að viðeigandi 

starfsumhverfi eins og svarmöguleikar í spurningalista. Til að mynda var 

bakgrunnsbreytum fyrir spurningalista ríkisstofnana forsvarað og þær faldar. Það var gert 

þar sem hægt var að nálgast þær upplýsingar fyrirfram og með því stytta svartíma 

spurningalistans. Á lista fyrir vinnustaði á sveitarstjórnarstigi þurfti að svara spurningum 

um bakgrunnsbreytur þar sem illa gekk að afla upplýsinga. Því var ákveðið að láta 

þátttakendur fylla bakgrunnsbreytur út sjálfir. 

Þýði þessarar rannsóknar eru allir opinberir vinnustaðir á Íslandi. Úrtak 

rannsóknarinnar var svokallað tilgangsúrtak (e. purposive sampling). Tilgangsúrtök ganga 
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út á það að rannsakandi notar sína eigin dómgreind til þess að velja þátttakendur eða 

notar upplýsingar frá öðrum sem þekkja til (Burns & Bush, 2010). Í tilfelli þessarar 

rannsóknar er um að ræða samnorræna könnun eins og áður hefur komið fram. Búið er 

að framkvæma rannsóknina í Danmörku þar sem skilgreint var í hvaða stöðum innan 

opinberrar stjórnsýslu þeir væru sem eiga að vera hluti af úrtakinu. Úrtakið taldi 543 

stofnanir á sveitarstjórnarstigi og 208 stofnanir ríkisins. Á sveitarstjórnarstigi var 

könnuninni beint til leikskóla, grunnskóla, stjórnsýslu sveitarfélaga, velferðar- og 

félagsþjónustu og tómstundarsviðs þar sem við átti.  Hjá ríkistofnunum var könnunin send 

á stofnanir ráðuneyta að undanskildum hlutafélögum og nefndum. Ef stofnun var með 

fleiri en 160 starfsmenn fengu sviðstjórar viðkomandi stofnunar könnunina senda. 

Svarhlutfall fyrir könnun á meðal ríkisstofnana var 60% þar sem 124 svör bárust, 74 

stofnanir voru staðsettar á höfuðborgarsvæðinu og 50 á landsbyggðinni. Svarhlutfall fyrir 

könnun á meðal vinnustaða sem heyra undir sveitarstjórnarstig var talsvert lægra eða 

27% þar sem 148 svör bárust, 50 vinnustaðir voru staðsettir á höfuðborgarsvæðinu og 

102 á landsbyggðinni.  

Til þess að hægt sé að fá sem nákvæmastar niðurstöður í rannsókn eins og þessari er 

mikilvægt að úrtakið endurspegli þýðið sem best (Punch, 2014). Við vinnu við að skilgreina 

ríkisstofnanir sem yrðu hluti af úrtaki rannsóknarinnar var farið eftir lista yfir 

undirstofnanir ráðuneyta sem finna má á vefsíðu Stjórnarráðs Íslands undir „Stofnanir“ 

(á.á.b).  

Gagnaöflun fór fram í samvinnu við Outcome kannanir ehf. Þegar spurningalistar voru 

fullkláraðir og netfangalistar fullunnir voru listarnir settir upp í spurningakannanakerfi 

Outcome kannana. Öflun upplýsinga um þátttakendur var í höndum FJR þegar kom að 

ríkisstofnunum og SÍS fyrir vinnustöðum sem tilheyra sveitarstjórnarstigi. Auk þess sá SÍS 

um samskipti við Outcome kannanir þegar kom að fyrirlögn og ítrekunum á könnun á 

sveitarstjórnarstigi. Rannsakandi vann náið með tengilið Outcome kannana við 

uppsetningu á spurningalistunum í þeirra kerfi sem síðan hélt utan um ítrekanir í formi 

tölvupósta. Spurningarlisti fyrir vinnustaði undir ráðuneytum var fyrst sendur út 19. 

október 2018. Fyrsta ítrekun var gerð 31. október 2018 og sú þriðja 08. nóvember 2018. 

Vegna ófullnægjandi þátttöku var ákveðið að hringja út í þá sem ekki höfðu svarað og var 

það gert dagana 20.-22. nóvember 2018. Gagnasöfnun lauk 23. nóvember sama ár.  
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Vegna vandamála við söfnun upplýsinga um þátttakendur fyrir sveitarstjórnarstig varð 

seinkun á fyrirlögn þess hluta, sökum þess var honum haldið opnum töluvert lengur en 

spurningalisti fyrir ríkisstofnanir. Fyrsta fyrirlögn þeirrar könnunar var 28. október 2018 

og fyrsta ítrekun var 1. nóvember 2018. Töluvert var um netföng sem voru í ólagi og því 

var unnið við að senda listann aftur á þá aðila sem upprunalega fengu ekki listann. SÍS 

ákvað að notast ekki við símhringingar til ítrekunar fyrir sinn hluta. Listanum var svo lokað 

16. janúar 2019. 

Úrvinnsla gagna fór þannig fram að gögn úr kerfi Outcome kannana voru flutt yfir í 

tölfræðiúrvinnslukerfið Excel. Svör við þeim spurningum sem hjálpa til við að svara 

rannsóknarspurningunum voru sett upp með viðeigandi hætti í Excel og flutt yfir í 

tölfræðiúrvinnslukerfið Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) þar sem frekari 

úrvinnsla fór fram.  

Ekki var notast við allar spurningar spurningalistanna við vinnu þessarar rannsóknar en 

hér má sjá hvaða spurningar voru nýttar til þess að svara viðeigandi rannsóknarspurningu: 

1. Hversu mikil nýsköpun á sér stað hjá opinberum vinnustöðum, hvaða áhrif hefur 

staðsetning innan stjórnsýslunnar og á landinu og hvað einkennir nýskapandi 

stofnanir frá öðrum?  

a. Þeir sem svöruðu játandi við einhverjum af svarmöguleikum 

spurningarinnar „S3 – Hefur vinnistaðurinn þinn framkvæmt eitthvað af 

eftirfarandi?“ flokkast sem nýskapandi á síðastliðnum tveimur árum. Þeir 

sem svöruðu neitandi við öllum svarmöguleikum eða sögðust ekki vita til 

þess flokkast sem ekki nýskapandi. Búin var til nýr flokkur þar sem öll svörin 

voru tekin saman sem „Já“ og „Nei“ svör við spurningunni hvort stofnunin 

hafi stundað nýsköpun á síðastliðnum tveimur árum. 

b. Til þess að svara því hvað einkennir nýskapandi stofnanir frá öðrum var 

notast við spurninguna „S15 – Hversu sammála eða ósammála eru 

eftirfarandi staðhæfingum um vinnustaðinn?“ og þau svör borin saman við 

svör þess efnis að stofnunin hafi verið nýskapandi á síðastliðnum tveimur 

árum eða ekki. 
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2. Hvers konar nýsköpun á sér helst stað hjá opinberum vinnustöðum, hvaða virði 

skapast og hvaða áhrif hefur staðsetning innan stjórnsýslunnar og á landinu?  

c. Notast var við niðurstöður spurningarinnar „S3 – Hefur vinnistaðurinn þinn 

framkvæmt eitthvað af eftirfarandi?“. Svarmöguleikarnir gáfu til kynna 

hvers konar nýsköpun hefði átt sér stað sbr. skilgreininguna á opinberri 

nýsköpun sem notast er við í þessari rannsókn. 

d. Einnig verður notast við opin svör úr spurningunni „S5 – Vinsamlegast 

skrifaðu stutta lýsingu á síðasta nýsköpunarverkefni sem innleitt var á 

vinnustaðnum á síðastliðnum tveimur árum.“ til þess að gefa dæmi um 

verkefni sem flokkast gætu undir þá tegund nýsköpunar sem við á. 

e. Til þess að svara því hvaða virði hefur skapast var notast við spurninguna 

„S12a – Hvaða virði skapaði síðasta nýsköpunarverkefni þegar á allt er 

litið?“ 

f. Einnig var stuðst við opin svör úr spurningu „S12b – Hvaða annað virði hefur 

náðst?“. 

g. Spurningarnar „S13a – Hefur verið lagt mat á síðasta nýsköpunarverkefni á 

vinnustaðnum?“ og „S13b – Tilgreinið hvort matið á síðasta 

nýsköpunarverkefni felur í sér…“ voru nýttar til þess að nálgast upplýsingar 

um hvort virði nýsköpunarverkefna hafi verið metið með markvissum hætti 

eða ekki.  

3. Hvaða þættir ýta helst undir eða hamla nýsköpun hjá opinberum vinnustöðum? 

Hvaða áhrif hefur staðsetning innan stjórnsýslunnar og á landinu? Hvað telja 

opinberar stofnanir og vinnustaðir að hið opinbera gæti gert til að stuðla frekar 

að nýsköpun?  

h. Spurningar „S14a – Hafið í huga síðasta nýsköpunarverkefni á 

vinnustaðnum: Hvaða þættir ýttu undir og hvaða þættir hömluðu því?“ og 

„S17 – Hvað gæti hið opinbera gert til þess að stuðla að aukinni nýsköpun 

hjá ríkinu?“ voru nýttar til þess að svara ofangreindri rannsóknarspurningu. 
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Spurningarnar eins og þær komu fram í spurningarlistum má sjá í viðaukum eitt og tvö. 

Frekari upplýsingar um spurningarlistana og niðurstöður Nýsköpunarvogarinnar má 

nálgast hjá FJR.  

Úrvinnsla í SPSS fólst í samanburði á milli opinberra vinnustaða eftir staðsetningu 

þeirra í stjórnsýslunni annars vegar og landsinu hins vegar. Gerðar voru tíðnitöflur (e. 

frequency distribution) og krosstöflur (e. cross-tabultaions) til þess að kanna hvort tengsl 

væru á milli bakgrunnsbreyta og svara. Kí-kvaðrat próf (e. chi-square test) og T-próf 

tveggja (e. Independent-samples t-test) óháðra breyta voru notuð til þess að staðfesta 

hvort um tölfræðilega marktækan mun væri að ræða. Þar sem við átti og marktækur 

munur fannst var Eta gildi (e. Eta squared) reiknað. Eta gildið reiknar út hversu sterk 

tengslin eða áhrifin eru. Þau teljast lítil ef gildið er 0,01 eða minna, miðlungs ef gildið nær 

0,06 og mikil ef gildið nær 0,14 (Margrét Sigurjónsdóttir og Þórhallur Guðlaugsson, 2011). 

Öll tölfræði í þessari rannsókn var reiknuð út frá 95% öryggisbili fyrir marktækni. Töflur og 

myndir fyrir lýsandi tölfræði og framsetningu var svo unnið í Excel.  

Opin svör við spurningunni „Hvað gæti hið opinbera gert til þess að suðla að aukinni 

nýsköpun hjá ríkinu?“ voru flokkuð niður eftir viðeigandi lykilorðum og þau greind. Þau 

voru svo nýtt til þess að svara viðeigandi rannsóknarspurningu og ýta undir aðrar 

niðurstöður.  

3.3 Annmarkar 

Spurningalistarnir sem lagðir voru fyrir þátttakendur innihéldu 34 spurningar sem ýmist 

voru fjölvalsspurningar eða opnar spurningar. Þeir voru þar af leiðandi mjög stórir í 

sniðum og tók töluvert langan tíma að svara þeim. Kerfi Outcome kannana sýnir að meðal 

svartími fyrir ríkisstofnanir er 12 klukkustundir sem gefur til kynna að þátttakendur voru 

að hefja svörun og halda áfram síðar til að klára. Svartími spurningalista vinnustaða á 

sveitarstjórnarstigi sýnir að meðal svartími þar hafi verið 1:48 klukkustundir. Sýnt hefur 

verið fram á að styttri spurningalistar fái markvissari og betri svörun (Bolt, van der Heide 

& Onwuteaka-Philipsen, 2014). Langir spurningalistar geta leitt til þess að ákveðnir bjagar 

(e. bias) myndast við svörun. Þátttakendur geta misst áhugann og þannig hætt að svara 

eða svör þeirra verða ónákvæmari. Þeir geta einnig orðið þreyttir á því að svara listanum 

sem leiðir af sér sömu útkomu eða að þeir hætta þátttöku (Burns & Bush, 2010). 



 

40 

Annar bjagi sem hafa ber í huga er sá að þátttakendur kannana eins og 

Nýsköpunarvogarinnar eru líklegir til að svara félagslega rétt (e. socially desirable 

responding) frekar en að svara eftir eigin sannfæringu (Tellis & Chandrasekaran, 2010; 

Lykkebo, 2016). Þátttakendum var hins vegar lofað nafnleynd en það getur komið í veg 

fyrir að þátttakendur svari frekar félagslega rétt (Lykkebo, 2016).   

Eins og fram hefur komið gekk illa að nálgast upplýsingar um þátttakendur fyrir 

vinnustaði á sveitarstjórnarstigi og ílengdist því fyrirlögn spurningalistans hjá SÍS fram í 

Janúar 2019. Þar var einnig ákveðið að hringja ekki út til þess að reyna að auka svörun og 

því er töluverður munur á svarhlutfalli ríkisstofnana annars vegar og vinnustaða á 

sveitarstjórnarstigi hins vegar. 
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4 Niðurstöður 

Í köflunum hér á eftir verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þær greindar. Fyrst 

verður farið yfir helstu niðurstöður svara við þeim spurningum sem nýttar voru í þessari 

rannsókn. Því næst verður farið yfir opin svör frá þátttakendum og að lokum verða 

niðurstöður teknar saman í umræðum og tillögur að úrbótum lagðar fram.  

4.1  Staða opinberrar nýsköpunar á Íslandi 

Samtals sögðust 77,6% opinberra vinnustaða hafa innleitt eitt eða fleiri 

nýsköpunarverkefni á síðastliðnum tveimur árum en aðeins 22,4 % þeirra svöruðu því 

neitandi (mynd 7). 

 

Mynd 7: Hlutfall opinberra vinnustaða sem innleiddu eitt eða fleiri nýsköpunarverkefni á síðastliðnum 
tveimur árum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gáfu því til kynna að opinberir vinnustaðir á Íslandi 

voru að miklum meirihluta nýskapandi. 

Samanburður milli ríkisstofnana annars vegar og vinnustaða á sveitarstjórnarstigi hins 

vegar sýndi að 79,8% ríkisstofnana og 75,7% vinnustaða á sveitarstjórnarstigi höfðu 

innleitt nýsköpunarverkefni á síðastliðnum tveimur árum. Kí-kvaðrat próf leiddi í ljós að 

ekki var um marktækan mun að ræða, χ²(1, N = 272) = 0,67, p =0,41. 
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Stofnanir á höfuðborgarsvæðinu (90%) voru mun líklegri til þess að hafa innleitt 

nýsköpunarverkefni á síðastliðnum tveimur árum en þær sem staðsettar voru á 

landsbyggðinni (67,8%) (mynd 8). 

 

Mynd 8: Samanburður hlutfalla nýskapandi opinberra vinnustaða staðsettir á höfuðborgarsvæðinu 
annars vegar og landsbyggðinni hins vegar. 

Kí-kvaðrat próf leiddi í ljós að marktækur munur var á því hvar vinnustaðurinn var 

staðsettur þegar kom að innleiðingu nýsköpunarverkefna á síðastliðnum tveimur árum. 

Vinnustaðir á höfuðborgarsvæðinu voru líklegri en þeir af landsbyggðinni til þess að hafa 

innleitt nýsköpunarverkefni, χ²(1, N = 272) = 19,06 , p = 0,00. 

4.2 Hvað einkennir nýskapandi opinbera vinnustaði 

Við vinnslu gagna við spurningu „Hvað einkennir nýskapandi stofnanir frá öðrum“ voru 

þeir sem svöruðu „Veit ekki“ teknir út úr gögnunum til þess að auðvelda útreikning og fá 

marktækari niðurstöður. Einnig voru flokkarnir „Að nokkru leyti ósammála“ annars vegar 

og „Alveg ósammála“ hins vegar sameinaðir undir „Ósammála“ og „Að nokkru leyti 

sammála“ og „Alveg sammála“ sameinaðir undir flokkinn „Sammála“. 

Á mynd 9 má sjá samanburð hlutfalla nýskapandi opinberra vinnustaða annars vegar 

og ekki nýskapandi hins vegar og svörum þeirra þess efnis að þeir væru sammála 

viðkomandi staðhæfingum um vinnustaðinn sinn.  
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Mynd 9: Hlutfallslegur munur á svörum nýskapandi opinberra vinnustaða annars vegar og ekki 
nýskapandi hins vegar á afstöðu þeirra til þess hvort þeir væru sammála viðkomandi 
staðhæfingum um vinnustaðinn sinn. 

Kí-kvaðrat próf leiddi í ljós að marktækur munur var á svörum við eftirfarandi 

staðhæfingum: 

➢ Við fetum gjarnan ótroðnar slóðir, jafnvel þótt það feli í sér áhættu: χ²(1, N = 
246) = 12,807, p = 0,000. 

➢ Við vinnum ávallt kerfisbundið að því að læra af mistökum okkar: χ²(1, N = 259) 
= 9,274, p = 0,002. 

➢ Við vinnum kerfisbundið að því að finna og notast við nýjar lausnir frá öðrum: 
χ²(1, N = 246) = 17,15, p = 0,000. 

➢ Við athugum kerfisbundið hvort lausnir okkar virka: χ²(1, N = 255) = 4,791, p = 
0,029. 

Eins og sjá má voru þeir vinnustaðir sem höfðu verið nýskapandi á síðastliðnum 

tveimur árum hlutfallslega meira sammála þessum staðhæfingum um sinn vinnustað. Því 
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er hægt að segja að þessir fjórir þættir einkenni opinbera vinnustaði sem stunda 

nýsköpun frá þeim sem gera það ekki. 

Við samanburð á afstöðu ríkisstofnana annars vegar og vinnustaða á sveitarstjórnarstigi 

hins vegar leiddi Kí-kvaðrat próf í ljós að ekki væri neinn marktækan mun að finna.   

Ef við lítum á samanburð milli landsvæða á afstöðu til sömu staðhæfinga sjáum við að 

töluverður munur var á hlutföllum svara við nokkrum af þeim staðhæfingum sem spurt var 

út í (mynd 10). 

 

Mynd 10: Hlutfallslegur munur á svörum opinberra vinnustaða eftir landssvæðum við því hvort þeir væru 
sammála þessum staðhæfingunum um vinnustaðinn sinn. 

Þó svo að munur sé á hlutföllum á nokkrum stöðum leiddi kí-kvaðat próf í ljós að aðeins 

var um marktækan mun að ræða milli hópa á afstöðu til einnar staðhæfingar: 

➢ Við vinnum kerfisbundið að því að finna og notast við nýjar lausnir frá öðrum. 
χ²(1, N = 246) = 8,46, p = 0,004. 
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4.3 Tegundir nýsköpunar hjá opinberum vinnustöðum 

Þar sem mjög fáir þátttakendur svöruðu svarmöguleikanum „Veit ekki“ við spurningum 

um tegundir nýsköpunarverkefna voru þeir teknir út úr gögnunum til þess að auðvelda 

úrvinnslu. Ef við skoðum hvers konar nýsköpun opinberar stofnanir á Íslandi höfðu 

stundað á síðastliðnum tveimur árum má sjá að hæst hlutfall þeirra hafði innleitt nýja eða 

mikið breytta verkferla (65%). Lægst hlutfall þeirra hafði hins vegar innleitt nýjar eða 

mikið breyttar vörur (39,5%) (mynd 11). 

 

Mynd 11: Hlutfall tegunda nýsköpunarverkefna sem opinberir vinnustaðir höfðu innleitt á síðastliðnum 
tveimur árum. 

Hér á eftir verða svör við því hvaða tegundir nýsköpunar voru innleiddar á síðastliðnum 

tveimur árum skoðuð út frá staðsetningu opinberra vinnustaða í stjórnsýslunni og á 

landinu.  

Nýjar eða mikið breyttar vörur 

Dæmi um innleiðingu á nýjum eða mikið breyttum vörum frá þátttakanda:  

„Erum að taka upp nýtt kerfi varðandi upplýsingakerfi til foreldra“ 

Samanburður svara ríkisstofnana og vinnustaða sveitarfélaga, við spurningum um 

einstakar tegundir nýsköpunar, leiddi í ljós að 46,2% ríkisstofnana höfðu innleitt nýjar eða 

mikið breyttar vörur á síðastliðnum tveimur árum en 34% vinnustaða sveitarfélaga sögðu hið 

sama (mynd 12). 
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Mynd 12: Hlutföll ríkisstofnana annars vegar og vinnustaða á sveitarstjórnarstigi hins vegar sem innleitt 
höfðu nýjar eða mikið breyttar vörur á síðastliðnum tveimur árum. 

Kí-kvaðrat próf sýndi að marktækan mun var að finna á milli hópa, χ²(1, N = 261) = 3,973, 

p = 0,046. Líklegra var að ríkisstofnanir innleiði nýjar eða mikið breyttar vörur en vinnustaðir 

sveitarfélaga. 

Samanburður svara stofnana á höfuðborgarsvæðinu við svör stofnana á landsbyggðinni 

leiddi í ljós að töluvert hærra hlutfall stofnana á höfuðborgarsvæðinu (52,2%) sögðust hafa 

innleitt nýjar eða mikið breyttar vörur en stofnanir af landsbyggðinni (29,7%) (mynd 13). 

 

Mynd 13: Hlutföll opinberra vinnustaða á höfuðborgarsvæðinu annars vegar og landsbyggðinni hins 
vegar sem innleitt höfðu nýjar eða mikið breyttar vörur á síðastliðnum tveimur árum. 
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Kí-kvaðrat próf leiddi í ljós að marktækur munur var á milli hópa, χ²(1, N = 261) = 13,558, 

p = 0,000. Vinnustaðir á höfuðborgarsvæðinu voru líklegri til þess að hafa innleitt þessa 

tegund nýsköpunar en þær sem staðsettir voru á landsbyggðinni. 

Ný eða mikið breytt þjónusta 

Dæmi um nýja eða mikið breytta þjónustu frá þátttakanda:  

„Tókum upp nýjan þjónustuskjá fyrir notendur, hægt að sækja um þjónustu og fleira 

þar í gegn í þjónustuverinu.“ 

Þegar kemur að innleiðingu nýrrar eða mikið breyttrar þjónustu má sjá að ríkisstofnanir 

(60,7%) eru hlutfallslega líklegri en  vinnustaðir á sveitarstjórnarstigi (47,3%) til þess að hafa 

innleitt slíka tegund nýsköpunar (mynd 14). 

 

Mynd 14: Hlutföll ríkisstofnana annars vegar og vinnustaða á sveitarstjórnarstigi hins vegar sem innleitt 
höfðu nýja eða mikið breytta þjónustu á síðastliðnum tveimur árum. 

Kí-kvaðrat próf sýnir að marktækur munur var á milli hópa, χ²(1, N = 268) = 4,792, p = 

0,029. Ríkisstofnanir eru líklegri til þess að hafa innleitt nýja eða mikið breytta þjónustu á 

síðastliðnum tveimur árum en vinnustaðir á sveitarstjórnarstigi. 

Stofnanir sem staðsettar eru á höfuðborgarsvæðinu (68,9%) eru hlutfallslega líklegri til 

þess að hafa innleitt nýja eða mikið breytta þjónustu en stofnanir á landsbyggðinni (40,9%) 

(mynd 15).   
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Mynd 15: Hlutföll opinberra vinnustaða á höfuðborgarsvæðinu annars vegar og landsbyggðinni hins 
vegar sem innleitt höfðu nýja eða mikið breytta þjónustu á síðastliðnum tveimur árum. 

Kí-kvaðrat próf leiddi í ljós að marktækur munur var á milli hópa. Opinberir vinnustaðir 

á höfuðborgarsvæðinu voru líklegri til þess að hafa innleitt þessa tegund nýsköpunar. χ²(1, 

N = 268) = 20,794, p = 0,000. 

Nýir eða mikið breyttir verkferlar eða aðferðir við skipulag 

Dæmi um nýja eða mikið breytta verkferla eða aðferðir við skipulag frá þátttakanda: 

 „Teknir voru upp verkefnamiðaðir árangurstengdir verkferlar til að bæta verklag, auka 

með því skilvirkni, aga, þekkingu og öryggi starfsmanna varðandi vinnubrögð…“ 

Nokkuð hátt hlutfall bæði ríkisstofnana og vinnustaða á sveitarstjórnarstigi höfðu innleitt 

nýja eða mikið breytta verkferla eða aðferðir við skipulag. Alls 69,7% ríkisstofnana og 61,1% 

vinnustaða á sveitarstjórnarstigi svöruðu þeirri spurningu játandi. Kí-kvaðrat próf leiddi í ljós 

að munurinn á milli hópa væri ekki marktækur, χ²(1, N = 263) = 2,137, p = 0,144. 

Þegar munur á hlutföllum eftir staðsetningu á landinu var skoðaður sást að opinberir 

vinnustaðir staðsettir á höfuðborgarsvæðinu voru aftur mun líklegri til þess að hafa innleitt 

þessa tegund nýsköpunar en þeir sem staðsettar voru á landsbyggðinni. Alls 78,6% opinberra 

vinnustaða á höfuðborgarsvæðinu höfðu innleitt nýja eða mikið breytta verkferla eða 

aðferðir við skipulag á meðan 54,1% þeirra sem staðsettar voru á landsbyggðinni voru á sama 

máli (mynd 16). 
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Mynd 16: Hlutföll opinberra vinnustaða á höfuðborgarsvæðinu annars vegar og landsbyggðinni hins 
vegar sem innleitt höfðu nýja eða mikið breytta verkferla eða aðferðir við skipulag á 
síðastliðnum tveimur árum. 

Kí-kvaðrat próf sýndi að um marktækan mun var að ræða, χ²(1, N = 263) = 17,173, p = 

0,000. Opinberir vinnustaðir á höfuðborgarsvæðinu voru líklegri en stofnanir á 

landsbyggðinni til þess að innleiða þessa tegund nýsköpunar. 

Nýjar eða mikið breyttar leiðir til samskipta út á við 

Dæmi um nýjar eða mikið breyttar leiðir til samskipta út á við frá þátttakanda:  

„…að hafa facebook síðu, eina síðu fyrir foreldra þar sem starfsmenn setja inn myndir og 

texta úr starfi leikskólans og foreldrar geta skoðað“. 

Þegar kemur að innleiðingu nýrra eða mikið breyttra leiða til samskipta út á við er hlutfallið 

nokkuð jafnt á milli ríkisstofnana annars vegar og vinnustaða á sveitarstjórnarstigi hins vegar. 

Alls 58,8% ríkisstofnana hafa innleitt slíka tegund nýsköpunar á síðastliðnum tveimur árum 

en 50% vinnustaða á sveitarstjórnarstigi eru á sama máli. Kí-kvaðrat próf sýndi að ekki sé um 

marktækan mun að ræða, χ²(1, N = 263) = 2,042, p = 0,153. 

Alls 65,3% stofnana staðsettar á höfuðborgarsvæðinu höfðu innleitt nýjar eða mikið 

breyttar leiðir til samskipta út á við en 44,8% stofnana af landsbyggðinni tóku í sama streng 

(mynd 17). 
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Mynd 17: Hlutföll opinberra vinnustaða á höfuðborgarsvæðinu annars vegar og landsbyggðinni hins 
vegar sem innleitt höfðu nýjar eða mikið breyttar leiðir til samskipta út á við á síðastliðnum 
tveimur árum. 

Kí-kvaðrat próf leiddi í ljós að um marktækan mun var að ræða á milli hópanna, χ²(1, N 

= 263) = 10,928, p = 0,001. Stofnanir á höfuðborgarsvæðinu voru líklegri til að innleiða 

þessa tegund nýsköpunar en stofnanir af landsbyggðinni. 

4.4 Hvaða virði skapar nýsköpun fyrir opinbera vinnustaði 

Aðspurt út í hverskonar virði nýsköpunarverkefni færðu opinberum stofnunum og 

vinnustöðum voru flestir sem svöruðu aukin gæði eða um 73%, næst á eftir kom aukin 

skilvirkni með 66,5% og aukin starfsánægja með 52,6% (mynd 18). 
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Mynd 18: Hlutföll tegunda virði sem þátttakendur sögðu nýsköpunarverkefni hafa skapað fyrir opinbera 
vinnustaði. 

Innleiðing nýsköpunarverkefna hafði í flestum tilvikum skapað virði fyrir opinbera 

vinnustaði á Íslandi. Aðeins fimm þátttakendur af þeim 209 sem innleitt höfðu 

nýsköpunarverkefni á síðastliðnum tveimur árum svöruðu „Veit ekki“ við spurningunni 

um hverskonar virði nýsköpunarverkefnið hafði skapað. Það þýðir að 97,6% opinberra 

vinnustaða sem innleitt höfðu nýsköpunarverkefni sögðu verkefnin hafa fært þeim aukið 

virði. Tekið skal fram að í aðeins 30% tilvika hafði síðasta nýsköpunarverkefni verið metið 

með einhverjum hætti og í aðeins 6,2% tilvika var það mat framkvæmt af utanaðkomandi 

aðila. Því er hér að miklu leyti um huglægt mat þátttakenda um það hvort innleiðingin 

hafi leitt af sér aukið virði.  

Þeir 11,5% þátttakenda sem svöruðu „Annað“ voru beðnir um að nefna hvers konar 

virði þeirra nýsköpunarverkefni hefði fært þeim. Það virði sem þar kom m.a. fram var 

aukið öryggi fyrir íbúa, aukin skilningur stjórnvalda á álagi í hjúkrun, miklar framfarir 

nemenda, meiri þjónusta og samskipti og hvatning til starfsmanna við þróun nýjunga í 

þjónustu o.fl. 

Við samanburð milli opinberra vinnustaða á mismunandi stjórnsýslustigi og 

landsvæðum kom í ljós að enginn marktækur munur var á milli hópa þegar kom að 

auknum gæðum, aukinni skilvirkni eða aukinni starfsánægju. Aðeins var um marktækan 

mun að ræða í samanburði eftir landssvæðum við virðið „Almenningur öðlast meiri innsýn 

í viðfangsefnið eða hafði meiri áhrif á störf okkar“. Frekar lágt hlutfall þátttakenda svaraði 
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að þessi tegund virði hefði skapast eða um 33,3% tilvika hjá opinberum vinnustöðum á 

höfuðborgarsvæðinu en aðeins 17,8% á landsbyggðinni (mynd 19). 

 

Mynd 19: Hlutföll stofnana á höfuðborgarsvæðinu annars vegar og landsbyggðinni hins vegar sem sögðu 
síðasta nýsköpunarverkefni hafa leitt af sér að almenningur öðlaðist meiri innsýn eða hafði meiri 
áhrif á störf þeirra. 

Kí-kvaðrat próf sýnir að um marktækan mun var að ræða milli hópa, χ²(1, N = 209) = 

6,554, p = 0,010. Líklegra var að síðasta nýsköpunarverkefni hjá opinberum stofnunum og 

vinnustöðum á höfuðborgarsvæðinu hafði leitt af sér þessa tegund virði. 

4.5 Hvaða þættir ýta undir og hamla nýsköpun hjá opinberum 
vinnustöðum 

Þar sem oft voru fá svör á bak við valmöguleikana „Hamlaði nýsköpunarverkefninu mikið“ 

annars vegar og „Hamlaði nýsköpunarverkefninu nokkuð“ hins vegar var ákveðið að 

sameina þá þætti undir einn „Hamlaði nýsköpunarverkefninu“. Það var gert til þess að 

auðvelda útreikninga og fá marktækari niðurstöður. Valmöguleikarnir „Ýtti nokkuð undir 

nýsköpunarverkefnið“ og „Ýtti mikið undir nýsköpunarverkefnið“ voru einnig sameinaðir 

til þess að auðvelda útreikninga og framsetningu niðurstaðna. Svarmöguleikarnir „Veit 

ekki“ og „Á ekki við“ voru einnig teknir út úr gögnunum fyrir útreikninga til þess að fá 

skýrari og marktækari mynd af niðurstöðunum. 

Hæst hlutfall þátttakenda sagði aðkomu starfsfólks hafa ýtt undir nýsköpunarverkefnið 

(88,1%). Litlu minna hlutfall, eða 86%, sagði samvinnu þvert á skipulagsheildina hafa ýtt 

undir nýsköpunarverkefnið. Þegar litið var á hvaða þættir höfðu hlutfallslega mest 
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hamlandi áhrif á nýsköpunarverkefnið kom í ljós að takmarkað fjármagn (28,8%) var 

oftast nefnt af þeim sem tóku afstöðu til þeirrar spurningar (mynd 20). 

  

Mynd 20: Hlutföll svara þátttakenda við spurningunni hvort ákveðnir þættir hefðu ýtt undir eða hamlað 
síðasta nýsköpunarverkefni. 

Eins og sést er nokkuð hátt hlutfall þátttakenda á því að flestir þættir hafi ýtt undir 

nýsköpunarverkefnið að einhverju leyti. Sérstaka athygli vakti að 24,4% þátttakenda sagði 

takmarkað fjármagn hafa ýtt undir nýsköpunarverkefnið. Aðrir þættir voru nefndir í 

töluvert minna mæli sem hamlandi fyrir nýsköpunarverkefnið. 

Í samanburði milli opinberra vinnustaða á mismunandi stjórnsýslustigi og landsvæðum 

kom í ljós að aðeins var marktækur munur á afstöðu til tveggja þátta. Í báðum tilvikum 

var um að ræða samanburð milli stjórnsýslustiga en engan marktækan mun var að finna 

í samanburði milli landsvæða. 
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Áhersla á öruggan rekstur: 

Samanburður á milli svara ríkisstofnana og vinnustaða á sveitarstjórnarstigi sýndi að 

66,7% ríkisstofnana töldu áherslu á öruggan rekstur hafa ýtt undir nýsköpunarverkefnið 

á meðan 48,7% vinnustaða sveitarfélaga voru sama sinnis (mynd 21). 

 

Mynd 21:  Hlutföll svara ríkisstofnana og vinnustaða á sveitarstjórnarstigi við því hvort áhersla á öruggan 
rekstur hefði ýtt undir eða hamlað nýsköpunarverkefninu. 

T-próf tveggja óháðra breyta leiddi í ljós marktækan mun á meðaltölum þessara 

tveggja hópa, t(151) = 2,229, p = 0,027. Ríkisstofnanir (M = 2,63, sf = 0,564), vinnustaðir 

á sveitarstjórnarstigi (M = 2,41, sf = 0,633). ETA gildið var 0,032 sem þýðir að 3,2% af 

breytileika í afstöðu var hægt að skýra út frá því á hvaða stigi stjórnsýslunnar viðkomandi 

vinnustaður var. Áhrifin myndu því teljast miðlungs. 

Lög, reglugerðir eða aðrar pólitískar kröfur 

Þegar kemur að lögum, reglugerðum eða öðrum pólitískum kröfum sást að nokkur 

munur var á hlutföllum ríkisstofnana og vinnustaða á sveitarstjórnarstigi. Alls 49,3% 

ríkisstofnana töldu þennan þátt hafa ýtt undir nýsköpunarverkefnið og aðeins 1,4% þeirra 

taldi hann hafa hamlað verkefninu. Hins vegar taldi 40,6% vinnustaða á 

sveitarstjórnarstigi þennan þátt hafa ýtt undir nýsköpunarverkefnið og 13% þeirra töldu 

hann hafa hamlað því (mynd 22). 
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Mynd 22: Hlutföll svara ríkisstofnana og vinnustaða á sveitarstjórnarstigi við því hvort lög, reglugerðir 
eða aðrar pólitískar kröfur hefði ýtt undir eða hamlað nýsköpunarverkefninu. 

T-próf tveggja óháðra breyta sýndi fram á að marktækur munur var á meðaltölum 

þessara hópa, t(140) = 1,995, p = 0,048. Ríkisstofnanir (M = 2,48, sf = 0,530), vinnustaðir 

á sveitarstjórnarstigi (M = 2,28, sf = 0,684). ETA gildið var 0,028 sem þýðir að 2,8% af 

breytileika svara var hægt að skýra út frá því hvar vinnustaðurinn var staddur innan 

stjórnsýslunnar. Áhrifin teljast miðlungs. 

4.6 Hvað gæti hið opinbera gert til að stuðla að aukinni nýsköpun 

Þátttakendur fengu tækifæri til þess að koma fram sínum hugmyndum um það hvað hið 

opinbera gæti gert til þess að stuðla frekar að nýsköpun hjá hinu opinbera. Svörin voru 

flokkuð niður í ákveðin þemu og lykilorð fundin fyrir frekari úrvinnslu og greiningu. Hér 

verður farið yfir það helsta sem þátttakendur nefndu.  

Fjármagn og styrkir 

Fjöldi þátttakenda talaði um að til þess að hægt verði að stuðla að frekari nýsköpun 

hjá hinu opinbera verði að auka fjármagn til nýsköpunarverkefna. Töluvert var talað um 

mikilvægi þess að bæta styrkjakerfið sem opinberar stofnanir og vinnustaðir geti sótt í. 

Nýsköpunarverkefni séu oft dýr í framkvæmd og því erfitt að framkvæma þau innan 

fjárhagsramma: „Veita meiri styrki til slíkra verkefna. Mjög erfitt er að koma slíkum 

verkefnum að innan fjárhagsáætlana „X“ þar sem við erum alltaf að þrengd með fjármagn 

og erfitt að úthluta fjármagni til annars en þess sem talið er brýn nauðsyn.“. Þeir styrkir 
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sem nú væru til staðar dugi ekki til: „Nýsköpunarverkefni krefjast fjármagns og þeir 

innlendu styrkir sem við höfum getað sótt í eru lágir.“.  

Fleiri tóku í sama streng og kölluðu eftir því að aðgengi í styrkjakerfi og 

nýsköpunarsjóði hér innanlands sem og í Evrópu yrði gert auðveldara. Setja ætti upp 

sérstakan nýsköpunarsjóð hins opinbera:  „…þyrfti að vera öflugur sjóður sem hægt væri 

að sækja um myndarlega styrki til slíkra verkefna. Styrkir ættu að vera a.m.k. tvískiptir: A) 

greiðsla til að hrinda verkefni á flot, B) styrkur við lok innleiðingar“. Einnig var talað um 

að það þyrfti að efla kynningu á þeim styrkjum og sjóðum sem í boði eru: „Gera 

styrkjakerfið sýnilegra og kynna það markvisst fyrir starfsfólki opinberra stofnana.“. 

Þátttakendur töluðu um að ákveðin hugarfarsbreyting stjórnvalda væri nauðsynleg. 

Horfa þyrfti á það fjármagn sem sett væri í nýsköpun sem langtíma fjárfestingu: „Tryggja 

það að fjármunir fáist fyrir mikilvægar nýungar sem til lengri tíma spara fjármuni eða bæta 

verulega gæði þjónustunnar.“.    

Fræðsla og þjálfun 

Þátttakendur kölluðu eftir því að fræðsla og þjálfun í opinberri nýsköpun yrði efld til 

muna: „Bjóða stjórnendum ríkisstofnana upp á fræðslu í stjórnun og um nýsköpun og 

tækninýjungar (upplýsingatækni o.fl.)“. Einnig var í þessu samhengi nefnt að gott væri ef 

stjórnendum yrði boðin kennsla í verkefnastjórnun til að hægt sé að halda betur utan um 

slík verkefni og vinna til fulls: „Kosta til ráðgjafa sem stofnanir hafa aðgang að. Ekki væri 

verra að fá kennslu í verkefnastjórnun til að halda utan um verkefni og hvernig þau megi 

nýtast sem best“. Einnig kom fram að nauðsynlegt væri að starfsfólki yrði gert auðveldara 

fyrir að sækja sér fræðslu og þekkingu. Fjölga mætti netnámskeiðum og útbúa 

kynningarefni: 

Uppfæra skjöl sem útbúin hafa verið um nýsköpun hins opinbera og halda 
vefnámskeið um framkvæmd nýsköpunarverkefna. Hvað þarf til að verkefni 
séu nýsköpun, að hverju er að hyggja, hvernig á að auglýsa og þess háttar. 
Þetta gætu þess vegna verið stutt myndbönd á youtube (10 mín max) sem 
auðvelt væri að nálgast. 

Vettvangur fyrir samvinnu og samstarf 

Töluvert var talað um að til þess að efla nýsköpun hjá hinu opinbera þyrfti að auka 

samvinnu og samstarf á milli stofnana og vinnustaða. Auka þyrfti aðgengi að verkefnum 

sem nú þegar hafa verið unnin eða verið er að vinna: „Miðla betur þeim lausnum sem 
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aðrir opinberir aðilar hafa innleitt og bjóða ráðgjafa til að skoða tækifærin.“, „Betra yfirlit 

yfir hvað ríkisstofnanir eru að gera í nýsköpunarverkefnum. Það er erfitt að fá yfirlit yfir 

það“. Þátttakendur töluðu um að setja ætti í gang einhverskonar fræðslusetur eða 

vettvang þar sem hægt væri að deila þeim verkefnum sem unnin hafa verið og sækja 

aðstoð: „Skapað vettvang fyrir tengingu á milli stofnana. Allir að vinna í sínu horni við að 

leysa verkefni sem aðrir eru jafnvel búnir að leysa.“, „Vakið athygli á lausnum sem 

fyrirtæki hafa tekið upp og greina reglulega frá góðum lausnum í stuttu fréttabréfi eða á 

vefsíðu.“ 

Einnig kom fram að nauðsynlegt þyki að efla umfjöllun um verkefni sem leitt hafa til 

umbóta en einnig um nýsköpun og markmið hennar: „Ég tel að efla þurfi umfjöllun, 

jákvæðar fréttir. Þar sem eru frásagnir og viðtalsþættir þar sem nýsköpunarverkefni. 

Starfsmenn og pólitískir fulltrúar eru að ræða markmið og mikilvægi verkefnisins og 

almennt um nýsköpun.“.  

Kallað er eftir því að leita út fyrir rammann og út fyrir stofnanir stjórnsýslunnar til þess 

að vinna með og nálgast þar sérþekkingu á sviði nýsköpunar: „Meiri áhuga og 

kerfisbundna vinnu af hálfu "nýsköpunarmiðstöðvar" fyrir ríkisrekstur þar sem unnið er 

þvert á öll ráðuneyti með fagfólki á sviði nýsköpunar og tækniþróunar“. Setja ætti upp 

vettvang þar sem almenningur gæti komið með tillögur. Sýn almennings á ríkið og þá 

þjónustu sem hún veitir er ekki sú að hún sé nýskapandi og því þarf að breyta. 

Hvatning, aukinn stuðningur og meiri sveigjanleiki 

Áhugaleysi stjórnvalda á málum sem snúa að þróun opinberra vinnustaða kemur fram 

í svörum þátttakenda: „Alvarlegur skortur á miðstöð þróunar í skólamálum og nýtingu 

tækni. Hið opinbera hefur lítinn áþreifanlegan áhuga á þróun skólastarfs í X“. Samskipti 

við yfirstjórnir séu erfið og stuðli að því að deyða frumkvæði og sköpunarkraft: „Að sýna 

verkefnum stofnana ríkisins áhuga og eiga við þær skilvirk samskipti um brýn erindi þ.e. 

afgreiða mál en ekki setja í nefnd. Það eyðir tíma og drepur niður frumkvæði og 

sköpunarkraft“. 

Samkvæmt þátttakendum þurfa stjórnvöld að horfa út fyrir rammann þegar kemur að 

nýsköpun og auka sveigjanleika: „Viðurkennt að til að nýsköpun geti blómstrað þá verði 

að vera rými fyrir mistök eða að nýsköpunarverkefni skili ekki því sem lagt var upp með. 

Annað skapi of mikla hræðslu fyrir því að verkefni mistakist sem leiðir til þess að við 
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verðum ekki nógu stórhuga“. Nauðsynlegt sé fyrir stjórnendur að finna fyrir því að 

yfirstjórnendur líti jákvætt til nýsköpunar og finni fyrir hvatningu:  

Veitt meiri sveigjanleika í rekstri, þannig að áhætta á tímabundnu tapi eða 
mínus í rekstri hafi lengri tíma en ár til að jafna sig. Mikilvægt væri að 
stjórnendur fyndu fyrir vilja sinna yfirboðara, þ.e. ráðuneyta til að vera með 
nýsköpun í starfi, þ.e. hvatningu. 

Hvatningin getur einnig komið fram í því að nýsköpunarverkefnum sé hampað og þau 

verðlaunuð sem ýtir um leið undir jákvæða ímynd nýsköpunar hjá hinu opinbera:  

Nýsköpunarverðlaun hins opinbera er flott til að draga fram 
nýsköpunarverkefni en þó svo að það séu bara þrjú verkefni sem vinna til 
verðlauna eru mörg verkefni sem sækja um og það þarf að gera þeim líka hátt 
undir höfði. Þannig mætti kynna þessi verkefni sérstaklega á heimasíðu eða 
slíku og fjalla um þau. með þeim hætti verður nýsköpun opinberra aðila 
sýnilegri og ýtir um leið undir frekari nýsköpun. 

Einnig kom fram að fyrir marga opinbera vinnustaði þarf að auka við starfsfólk til þess 

að gera þeim kleift að vinna sérstaklega að nýsköpunarverkefnum. Auk þess væri hægt að 

auka aðgengi að aðstoð við utanumhald og vinnu slíkra verkefna:  

Stutt forstöðumenn, sértaklega minni stofnana, enn frekar við að leiða og 
halda utan um innleiðingu nýrra verkferla og þjónustuleiða. Minni stofnanir 
hafa sjaldan yfir mannafla að ráða sem býr yfir þeirri sérfræðiþekkingu sem 
þörf er á til þess að vinna ,,nýsköpunarhugmyndum" brautargengi, hvorki 
innan stofnunar né til þess að sækja það fjármagn og stuðning sem að öðru 
leyti er nauðsynlegur. 
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5 Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður könnunarinnar teknar saman og leitast verður við að 

svara þeim rannsóknarspurningum sem lagðar voru fyrir í upphafi og þær skoðaðar með 

tilliti til fræðanna.  

Hversu mikil nýsköpun á sér stað hjá opinberum vinnustöðum, hvaða áhrif hefur 

staðsetning innan stjórnsýslunnar og á landinu og hvað einkennir nýskapandi stofnanir 

frá öðrum?  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að opinberir vinnustaðir voru flestir að vinna 

að einhvers konar nýsköpun. Alls 77,6% opinberra vinnustaða sem tóku þátt í þessari 

rannsókn, á vegum ríkisstofnana annars vegar og vinnustaða á sveitarstjórnarstigi hins 

vegar, sögðust hafa innleitt nýsköpunarverkefni á síðastliðnum tveimur árum. Það er 

einhverju lægra hlutfall en hefur komið fram í fyrri rannsóknum en 88% opinberra 

vinnustaða sögðust vera nýskapandi í rannsókn Norden frá 2011 (Bloch, 2011). Sá munur 

gæti mögulega legið í fjölda svara sem barst í þessari rannsókn (272) á móti fjölda svara 

sem barst í rannsókn Norden (79). Einnig sögðust 80% ríkisstofnana vera nýskapandi í 

könnun Ríkisendurskoðunar þar sem alls voru 93 þátttakendur (2017). Það er 

sambærilegt hlutfalli nýskapandi ríkisstofnanna í þessari rannsókn. Könnun 

Ríkisendurskoðunar sneri aðeins að ríkisstofnunum en ekki öðrum opinberum 

vinnustöðum. Opinberar stofnanir mælast iðulega með hátt hlutfall nýsköpunar en fjallað 

hefur verið um það áður. Mögulega er að einhverju leyti hægt að rekja það til víðtækra 

skilgreininga sem notaðar eru við rannsóknir á opinberri nýsköpun (Şandor, 2018).  

Ríkisstofnanir (79,8%) eru hlutfallslega meira nýskapandi en vinnustaðir á 

sveitarstjórnarstigi (75,7%). En ef við skoðum niðurstöður á samanburði svara opinberra 

vinnustaða sem staðsettir eru á höfuðborgarsvæðinu annars vegar og landsbyggðinni hins 

vegar sjáum við að töluverður munur er á þeim hópum. Opinberir vinnustaðir á 

höfuðborgarsvæðinu höfðu í 90% tilvika innleitt nýsköpunarverkefni á síðastliðnum 

tveimur árum en 67,8% þeirra sem staðsettir eru á landsbyggðinni höfðu gert slíkt hið 

sama. Mögulega er hægt að skýra þennan mikla mun á því að ríkisstofnanir eru 

hlutfallslega meira nýskapandi en vinnustaðir á sveitarstjórnarstigi og eru ríkisstofnanir 
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flestar staðsettar á höfuðborgarsvæðinu. Eins og kom fram í aðferðafræðikafla 

rannsóknarinnar voru ríkisstofnanir sem svöruðu af landsbyggðinni 50 talsins á meðan 

vinnustaðir á sveitarstjórnarstigi voru 102. Á höfuðborgarsvæðinu voru 74 ríkisstofnanir 

á móti 46 vinnustöðum á sveitarstjórnarstigi. Stærð vinnustaða gæti einnig haft áhrif á 

nýsköpunarhæfni þeirra þar sem stórar stofnanir mælast yfirleitt meira nýskapandi en 

þær minni (Bloch, 2011). Einnig er líklegt að þær stofnanir sem staðsettar eru á 

höfuðborgarsvæðinu hafi í flestum tilvikum betra aðgengi að starfsfólki, samvinnu við 

háskólasamfélagið, rannsóknarstofnanir og tæknifyrirtæki sem eykur líkurnar á 

nýsköpunarmöguleikum vinnustaðarins (Sölvell o.fl., 2009).  

Eins og komið hefur fram eru helstu áskoranir opinberrar nýsköpunar í þjónustu m.a. 

hræðsla við að taka áhættur og mótþrói gagnvart breytingum (Micheli o.fl., 2012). Það 

sem einkennir nýskapandi opinbera vinnustaði frá öðrum eru helst fjórir þættir 

samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar. Þeir eru líklegri til að feta ótroðnar slóðir 

þó svo að það feli í sér áhættu, þeir vinna ávallt kerfisbundið að því að læra af mistökum, 

vinna kerfisbundið að því að finna og notast við nýjar lausnir frá öðrum og athuga 

kerfisbundið hvort lausnir þeirra virka. Því má leiða að því líkur að innleiðing þessara 

fjögurra þátta í verkferla og menningu opinberra vinnustaða myndi hjálpa til við að auka 

nýsköpunarhæfni þeirra.  

Opinberir vinnustaðir sem staðsettir eru á landsbyggðinni eru eftirbátar þeirra sem 

staðsettir eru á höfuðborgarsvæðinu í öllum þessum þáttum. Þá sér í lagi þegar kemur að 

því að vinna kerfisbundið að því að finna og notast við nýjar lausnir frá öðrum. Alls 84,3% 

þeirra vinnustaða sem staðsettir voru á höfuðborgarsvæðinu voru sammála því að þeirra 

vinnustaður inni eftir því en 68,1% þeirra sem staðsettir eru á landsbyggðinni tóku í sama 

streng. Þetta gæti einnig verið hluti af skýringunni á þeim mikla mun á hlutföllum 

nýskapandi opinberra vinnustaða á höfuðborgarsvæðinu annars vegar og á 

landsbyggðinni hins vegar sem kom fram hér á undan. 

Hvers konar nýsköpun á sér helst stað hjá opinberum vinnustöðum, hvaða virði 

skapast og hvaða áhrif hefur staðsetning innan stjórnsýslunnar og á landinu? 

Nýir eða mikið breyttir verkferlar eða aðferðir við skipulag er sú tegund nýsköpunar 

sem er vinsælust á meðal opinberra vinnustaða hér á landi. Alls 65% þeirra sem innleitt 

höfðu eitt eða fleiri nýsköpunarverkefni á síðastliðnum tveimur árum höfðu innleitt slíka 



 

61 

tegund nýsköpunar. Alls 54% sögðust hafa innleitt nýjar eða mikið breyttar leiðir til 

samskipta út á við, 53,4% nýja eða mikið breytta þjónustu og 39,5% nýjar eða mikið 

breyttar vörur. Sömu flokkanir á tegundum opinberrar nýsköpunar er erfitt ef ekki 

ómögulegt að finna í fyrri rannsóknum hér á landi. Fyrri rannsóknir hafa hins vegar sýnt 

að 71% stofnana hafði stundað vörunýsköpun sem er mun hærra hlutfall en niðurstöður 

þessarar rannsóknar gefa til kynna. Alls 85% opinberra stofnana á Íslandi sögðust hafa 

stundað skipulagsnýsköpun og sama hlutfall nefndi samskiptanýsköpun en talsvert færri 

höfðu stundað ferlanýsköpun eða um 54% (Bloch, 2011). Þennan mun á hlutföllum er 

mögulega hægt að útskýra með fjölda þátttakenda í rannsóknunum eins og áður hefur 

komið fram. En mun fleiri þátttakendur tóku þátt í þessari rannsókn og því ætti hún að 

gefa skýrari mynd af raunverulegri stöðu mála.  

Ríkisstofnanir eru í öllum tilfellum hlutfallslega líklegri en vinnustaðir á 

sveitarstjórnarstigi til þess að hafa innleitt þær tegundir opinberrar nýsköpunar sem spurt 

var um. Marktækan mun var að finna á milli hópanna þegar kom að því að hafa innleitt 

nýjar eða mikið breyttar vörur og nýja eða mikið breytta þjónustu á síðastliðnum tveimur 

árum. Áhrif staðsetningar vinnustaðarins innan stjórnsýslunnar eru því þó nokkur. Ekki 

var mikill munur á hlutföllum nýskapandi stofnana á sitthvoru stjórnsýslustiginu. Þessar 

niðurstöður gætu bent til þess að ríkisstofnanir hafi í meira mæli innleitt fleiri en eina 

tegund nýsköpunar. Þegar kemur að áhrifum staðsetningar vinnustaðarins á landinu á 

það hvaða tegundir nýsköpunar eru innleiddar var marktækan mun að finna í öllum 

tilvikum. Munurinn er í flestum tilvikum töluverður og var hann t.a.m. 28% þegar kom að 

því hvort innleidd hefði verið ný eða mikið breytt þjónusta.  

Innleiðing nýsköpunarverkefna færir opinberum vinnustöðum aukið virði í 97,6% 

tilvika samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar. Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á 

svipaðar niðurstöður en allar ríkisstofnanir sögðu innleiðingu nýsköpunarverkefna hafa 

leitt til einhverskonar ávinnings í könnun Ríkisendurskoðunar (2017). Helstu tegundir virði 

sem opinberir vinnustaðir fundu fyrir voru aukin gæði (72,7%) og aukin skilvirkni (66,5%). 

Aukin starfsánægja var nefnd í 52,6% tilvika sem er töluvert hærra hlutfall en í könnun 

Ríkisendurskoðunar (2017) en þar nefndu 33,8% stofnana að aukin starfsánægja hafa 

hlotist. Einnig nefndu 71,8% að aukin skilvirkni hefði komið fram sem er aðeins hærra 

hlutfall en í þessari könnun.  
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Í fæstum tilvikum var það nefnt að almenningur hefði öðlast meiri innsýn eða hafði 

meiri áhrif (25,8%). Áhugavert er hversu lágt hlutfallið var þar sem almenningur eru oft 

hinir eiginlegu neytendur þeirrar þjónustu sem flestir opinberir vinnustaðir framreiða. 

Skoða þyrfti hvernig hægt væri að koma meira til móts við almenning í opinberri nýsköpun 

t.d. með skipulagsbreytingum á viðskiptamódelum sem leggur meiri áherslu á virði til 

almennings (Micheli o.fl., 2012). Neytendur geta haft aðra sýn á vandamálin og fundið 

aðrar lausnir en þeir sem sitja hinum megin við borðið (Von Hippel, 2005).  

Þátttakendur sem sögðu aðrar tegundir virði hafa skapast nefndu t.d. aukið öryggi 

íbúa, aukin skilning stjórnvalda, miklar framfarir nemenda og hvatningu til starfsmanna 

við þróun nýjunga í þjónustu svo eitthvað sé nefnt.  

Þetta háa hlutfall virði má mögulega rekja til þess að í fæstum tilfellum er lagt mat á 

nýsköpunarverkefnið og því yfirleitt um huglægt mat að ræða. Það getur vissulega skekkt 

niðurstöður en aðeins 30% þátttakenda sögðu að mat hefði verið lagt á verkefnið og 

23,8% sögðust hafa gert það sjálfir. Árangursmat er notað mun minna hér á landi en á 

hinum Norðurlöndunum (Gunnar Helgi Kristinsson & Pétur Berg Matthíasson, 2014).  En 

eins og kom fram í niðurstöðum þessarar rannsóknar og umræðum hér á undan er einn 

af þeim fjórum þáttum sem einkenna nýskapandi opinbera vinnustaði sá að þeir vinna 

kerfisbundið að því að meta hvort lausnir þeirra hafi virkað. Ein af meginforsendum þess 

að opinberir vinnustaðir geti verið nýskapandi er sú að yfirvald þrýsti á vinnustaði með 

tólum eins og árangursstjórnun (Lægrid o.fl. 2009). Því er mikilvægt að gert verði betur í 

því að innleiða slík stjórnunartól og meta árangur nýsköpunarverkefna hér á landi í meiri 

mæli.  

Hærra hlutfall ríkisstofnana en vinnustaða á sveitarstjórnarstigi sagði innleiðingu 

nýsköpunarverkefna hafa leitt til aukinna gæða og aukinnar skilvirkni. Í báðum tilfellum 

var um nokkurn mun að ræða þó hann hafi ekki reynst marktækur. Munur á milli hópa 

var 11,5% þegar kom að auknum gæðum og 9,9% þegar kom að aukinni skilvirkni. En 

þegar kom að aukinni starfsánægju og því að almenningur hefði öðlast meiri innsýn er um 

lítinn hlutfallslegan mun að ræða. Þegar við skoðum áhrif staðsetningar á landinu á það 

hvaða virði skapaðist sjáum við að marktækan mun var að finna á milli hópa þegar kom 

að því hvort almenningur hefði öðlast meiri innsýn eða hafði meiri áhrif á störf þeirra. Alls 

33,3% opinberra vinnustaða á höfuðborgarsvæðinu sögðu svo hafa verið en 17,8% 
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vinnustaða af landsbyggðinni svöruðu játandi. Í öllum tilvikum var hærra hlutfall stofnana 

á höfuðborgarsvæðinu sem sagði ákveðið virði hafa skapast.  

Hvaða þættir ýta helst undir eða hamla nýsköpun hjá opinberum vinnustöðum? 

Hvaða áhrif hefur staðsetning innan stjórnsýslunnar og á landinu? Hvað telja opinberir 

vinnustaðir að hið opinbera gæti gert til að stuðla frekar að nýsköpun? 

Þeir þættir sem ýta mest undir nýsköpunarverkefni hjá opinberum vinnustöðum eru 

aðkoma starfsfólks (88,1%), samvinna þvert á skipulagsheildina (86,0%), ný tækni (79,8%) 

og pólitísk forgangsröðun eða stefnumótun (61,6%). Langstærsti þátturinn sem hamlaði 

nýsköpunarverkefnum var hins vegar takmarkað fjármagn (28,8%). Það er í samræmi við 

fyrri rannsóknir þar sem takmarkað fjármagn var stærsti þátturinn sem hamlaði opinberri 

nýsköpun (Ríkisendurskoðun, 2017). Lengi hefur verið talað um að vöntun sé á aðgengi 

að fjármagni til þess að ýta undir og styðja við opinbera nýsköpun (Mulgan, 2007; Borins, 

2001). Mikilvægi þess að starfsfólk taki virkan þátt í verkefnum sýnir sig enn á ný. Kallað 

hefur verið eftir því lengi að notendur lausna fái að koma meira að verkefnunum (Elvar 

Örn Arason, 2007).  

Athygli vekur þó að niðurstöðurnar leiða einnig í ljós að svipað hlutfall þátttakenda 

sagði takmarkað fjármagn hafa ýtt undir nýsköpunarverkefnið eða 24,4%. Hærra hlutfall 

þátttakenda innan ríkisstofnana töldu takmarkað fjármagn (29,5%) hafa ýtt undir 

nýsköpunarverkefnið en þeir sem töldu það hafa hamlað því (28,2%). Takmarkað 

fjármagn þarf því ekki endilega að vera hamlandi eða koma í veg fyrir nýsköpun. Þessir 

vinnustaðir sjá mögulega takmarkað fjármagn sem drifkraft í að finna nýjar lausnir til þess 

að spara fjármagn og auka skilvirkni. Opinberir vinnustaðir vinna í umhverfi sem krefst 

þess að þeir séu stöðugt að leita leiða til þess að auka skilvirkni og spara fjármagn en um 

leið bæta þjónustu (Micheli o.fl., 2012).    

Áhrif þess hvar opinberi vinnustaðurinn er staðsettur í stjórnsýslunni á það hvað ýtti 

undir eða hamlaði síðasta nýsköpunarverkefni var helst að finna á þáttunum „Áhersla á 

öruggan rekstur“ og „Lög, reglugerðir eða aðrar pólitískar kröfur“. Aðeins var um 

marktækan mun að ræða milli hópa á afstöðu þeirra til þessara tveggja þátta. Alls 66,7% 

ríkisstofnana sagði áherslu á öruggan rekstur hafa ýtt undir verkefnið en 48,7% 

vinnustaða á sveitarstjórnarstigi sögðu slíkt hið sama. Alls 49,3% þátttakenda innan 

ríkisstofnana sagði svo að „Lög, reglugerðir eða aðrar pólitískar kröfur“ hefðu ýtt undir en 
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40,6% vinnustaða á sveitarstjórnarstigi voru því sammála. Þó svo að í flestum tilfellum 

hafi hlutfall innan opinberra vinnustaða á höfuðborgarsvæðinu sem sagði ákveðna þætti 

ýta undir nýsköpunarverkefnið verið hærra, var hvergi að finna marktækan mun á afstöðu 

hópanna. 

Ein mesta áskorun hjá hinu opinbera þegar kemur að nýsköpun er að reyna að skapa 

það andrúmsloft og umhverfi sem nauðsynlegt er til þess að styðja við nýsköpun (Borins, 

2001). Þeir þátttakendur sem skyldu eftir svör við því hvað þeim þætti að hið opinbera 

ætti að gera til að stuðla frekar að nýsköpun voru margir á svipuðu máli. Það helsta sem 

kom fram var það að auka þyrfti fjármagn og styrki sem opinberir vinnustaðir geti sótt í. 

Þetta rímar vel við það sem komið hefur fram í fyrri rannsóknum og fræðigreinum en 

fjármagn er oft talið vera einn helsti akkilesarhæll opinberrar nýsköpunar eins og kom 

fram hér á undan. Þeir styrkir sem hægt er að sækja í eru of litlir og auðvelda þarf aðgengi 

að þeim og styrkjakerfum bæði hér innanlands sem og erlendis. Nauðsynlegt er að byggja 

upp umhverfi sem býður upp á góðan stuðning þar sem hægt er að nálgast fjármagn 

(Mulgan, 2007). Stjórnvöld þurfa að líta á það fjármagn sem sett er í nýsköpunarverkefni 

sem langtíma fjárfestingu en ekki skammtíma. Setja eigi upp nýsköpunarsjóð sem 

opinberir vinnustaðir geti sótt sérstaklega í.  

Þátttakendur rannsóknarinnar kölluðu eftir aukinni fræðslu og þjálfun í nýsköpun. Eins 

og kom fram í könnun Ríkisendurskoðunar (2017) höfðu aðeins 25% stofnana leitað eftir 

fræðslu eða ráðgjöf vegna nýsköpunarvinnu. Auðvelda þarf aðgengi að fræðsluefni og 

ráðgjöf til vinnustaða til að auðvelda innleiðingu nýsköpunarverkefna. Mikilvægi þess að 

efla fræðslu og þekkingu starfsfólks í opinberum vinnustöðum er mikið. Eins og komið 

hefur fram hér áður eru einkenni nýskapandi opinberra vinnustaða m.a. að þeir vinni 

kerfisbundið að því að leita lausna, læra af mistökum og meta árangur. Hátt hlutfall 

opinberra vinnustaða er nýskapandi og benda fyrri kannanir til þess að 93% stjórnenda 

eyddu einhverjum hluta vinnustunda sinna í nýsköpun (Ágústa H. Gústafsdóttir o.fl., 

2012). Því er nauðsynlegt að til staðar séu starfsmenn með þekkingu á nýsköpunarferlum 

og innleiðingu nýsköpunarverkefna.  

Talað var um mikilvægi þess að efla samvinnu á milli opinberra vinnustaða. Það vanti 

einhvern vettvang þar sem hægt er að nálgast nýsköpunarverkefni sem aðrir hafa innleitt 

og þar sem hægt er að nálgast upplýsingar og fræðslu. Einnig er hið opinbera hvatt til þess 
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að leita út fyrir stjórnsýsluna eftir samstarfi til að nálgast þá sérþekkingu sem nauðsynleg 

er á sviði nýsköpunar. Það að leita út fyrir rammann og nýta utanaðkomandi þekkingu og 

auðlindir getur fjármagn sparast, markmið náðst fyrr og lausnir fundist sem annars hefði 

ekki gerst (Lykkebo, 2016).  

Lengi hefur verið talað um það að stjórnvöld þurfi að sýna meiri stuðning og hvatningu  

(Gunnar Helgi Kristinsson & Pétur Berg Matthíasson, 2014; Ríkisendurskoðun, 2017). 

Þátttakendur í þessari rannsókn ítrekuðu það og kölluðu eftir því að opinberum 

vinnustöðum yrði veitt meiri hvatning til nýsköpunar, auka stuðning og veita meiri 

sveigjanleika. Hið opinbera hefur í augum þátttakenda lítinn áhuga á þróun opinberra 

vinnustaða og það þurfi að breytast. Það þurfi að auka við hvatningu með því að gera 

opinberri nýsköpun hátt undir höfði og að litið sé jákvæðum augum til nýsköpunar. Horfa 

þurfi út fyrir rammann og gefa opinberum vinnustöðum svigrúm til að stunda nýsköpun 

þó svo að hún gæti leitt til mistaka. Ein stærsta hindrun opinberrar nýsköpunar er að 

mistök eru illa liðin og leiða oft til þungra refsinga (Borins, 2001). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýna að starfsfólk er aðal drifkrafturinn á bakvið innleiðingu 

nýsköpunarverkefna. Ef starfsfólk er hrætt við þær afleiðingar sem misheppnuð innleiðing 

nýsköpunarverkefnis getur haft í för með sér er ólíklegra að það taki þátt í slíkri vinnu. 

Meiri hvatning og aukið svigrúm gæti leitt af sér enn meiri þátttöku starfsfólks og ýtt enn 

frekar undir nýsköpun hjá opinberum vinnustöðum á Íslandi.  
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6 Tillögur að úrbótum 

Í þessum kafla verða lagðar fram tillögur að úrbótum sem unnar eru út frá þeim 

upplýsingum sem rannsóknin leiddi í ljós.  

Samstarfsvettvangur opinberrar nýsköpunar 

Eins og niðurstöður þessara könnunar sýna er mikið kallað eftir því að settur verði af 

stað samstarfsvettvangur fyrir opinbera nýsköpun. Kallað var eftir auðveldara aðgengi að 

fræðslu og þekkingu og einnig eftir aðgengi að verkefnum sem unnin hafa verið áður. 

Til þess að mæta þessum óskum er lagt til að settur verði upp miðlægur vettvangur 

nýsköpunar hjá hinu opinbera. Þar gætu opinberir vinnustaðir nálgast fræðslu-, 

þekkingar- og kennsluefni um nýsköpunarvinnu. Þar yrði hægt að nálgast hugmyndir að 

nýsköpunarverkefnum og lausnum við hinum ýmsu vandamálum sem aðrir vinnustaðir 

hafa tekist á við og leiðbeiningar fyrir innleiðingu þeirra. Framúrskarandi 

nýsköpunarverkefnum yrði gert hátt undir höfði sem myndi hvetja opinbera vinnustaði 

og starfsfólk þeirra enn frekar til þess að stunda nýsköpun. Þessi vettvangur myndi 

auðvelda vinnustöðum hvaðan sem er af landinu til þess að nálgast mögulegar lausnir á 

þeim vandamálum sem þeir standa frammi fyrir. Það myndi spara fjármagn og tíma og 

minnka líkur á því að unnið sé að sömu lausninni og unnar hafa verið annarsstaðar eða að 

unnið sé með verkefni sem mun ekki skila árangri. 

Stuðlað yrði að aukinni samvinnu milli vinnustaða og einnig milli hins opinbera og 

einkageirans. Leitast yrði við að auðvelda þeim sem ekki hafa þekkinguna eða aðgengi að 

þekkingu á nýsköpunarvinnu aðgengi að sérfræðingum á því sviði. Þar gætu ýmsir aðilar 

leitt saman krafta sína við vinnu á nýsköpunarverkefnum sem geta skilað bæði hinu 

opinbera jafnt og fyrirtækjum auknu virði og betri lausnum.   

Slíkur vettvangur getur einnig opnað fyrir frekari áhrif almennings á þau 

nýsköpunarverkefni sem opinberir vinnustaðir vinna að. Hér væri hægt að hafa opið fyrir 

hugmyndir frá almenningi og hægt að gefa honum möguleika á að hafa eitthvað að segja 

um þær hugmyndir og verkefni sem unnið er að.  
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Á þennan vettvang geta opinberir vinnustaðir sótt allar nauðsynlegar upplýsingar um 

opinbera nýsköpun hvar sem þeir eru staddir á landinu. En eins og niðurstöður þessarar 

rannsóknar leiddu í ljós þá eru opinberir vinnustaðir staðsettir á landsbyggðinni eftirbátar 

vinnustaða á höfuðborgarsvæðinu þegar kemur að öllum þeim þáttum sem einkenna 

nýskapandi opinbera vinnustaði.  

Með þessum samstarfsvettvangi væri hægt að svara kalli opinberra vinnustaða eftir 

meiri stuðningi og fræðslu. Einnig væri hægt koma að einhverju leyti til móts við þá 

vinnustaði sem hallar á vegna staðsetningar á landinu eða innan stjórnsýslunnar og einnig 

smærri vinnustaði. 

Vinnustofur og námskeið 

Til þess að mæta kalli opinberra vinnustaða um meiri stuðning og ráðgjöf enn frekar 

væri hægt að halda vinnustofur og námskeið um opinbera nýsköpun. Á slíkum 

námskeiðum væri hægt að veita aðstoð og ráðgjöf við þau nýsköpunarverkefni sem verið 

er að vinna að og hjálpa til við að innleiðingu þeirra. Þar væri hægt að ýta undir það að 

fleiri stofnanir innleiddu þá þætti í starfsemi sína sem einkenndu nýskapandi vinnustaði 

frá öðrum, áhættusækni, kerfisbundin leit að nýjum lausnum, kerfisbundið mat á 

verkefnum og að læra af mistökum. Þessar vinnustofur geta verið haldnar víða um land 

til þess að ýta frekar undir nýsköpunarvinnu á landsbyggðinni. Erfiðara getur verið fyrir 

vinnustaði á landsbyggðinni að sækja aðstoð, ráðgjöf og utanaðkomandi þekkingu til þess 

að vinna nýsköpunarverkefni. Vinnustofur og námskeið gætu gert nýsköpunarvinnuna 

skilvirkari fyrir opinbera vinnustaði, þjálfað og frætt starfsfólk í nýsköpunarvinnu og um 

leið fækkað þeim verkefnum sem fara forgörðum og sparað tíma og fjármagn. 

Nýsköpunarsjóður hins opinbera og styrkir 

Lagt er til að settur yrði upp sérstakur nýsköpunarsjóður hins opinbera þar sem 

opinberar stofnanir geta sótt um fjárhagslega aðstoð fyrir vinnu og innleiðingu 

nýsköpunarverkefna. Sá sjóður myndi tryggja að opinberir vinnustaðir geti nálgast það 

fjármagn sem nauðsynlegt þykir til þess að klára innleiðingu nýsköpunarverkefna. Þessi 

sjóður getur verið rekinn eins og þeir sjóðir sem nú þegar eru til fyrir einkageirann. Sótt 

yrði um í gegnum ákveðinn vettvang þar sem þau verkefni sem standa upp úr verða valin 

til þess að hljóta styrk frá hinu opinbera. Þau verkefni yrðu síðan gerð opinber eftir 

innleiðingu og að í ljós hefur komið hvers konar virði og ávinning verkefnin hafa skapað. 
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Verkefnin yrðu metin af sérfræðingum í opinberri nýsköpun sem stuðlar að því að góð 

verkefni sem innihalda lausnir sem geta nýst fleiri vinnustöðum fái styrk.   

Hugarfarsbreyting og stefnumótun  

Klára þarf þá stefnumótun sem kallað hefur verið eftir í langan tíma og leggja þarf fram 

heildræna stefnu um opinbera nýsköpun á Íslandi. Slík nýsköpunarstefna þarf m.a. að 

innihalda hugarfarsbreytingu stjórnvalda gagnvart nýsköpunarvinnu. Hún þarf að 

innihalda aukinn stuðning og aukinn skilning stjórnvalda gagnvart einkennum 

nýsköpunar. Til þess að opinberir vinnustaðir geti verið nýskapandi þurfa þeir að hafa leyfi 

til þess að taka áhættur og finna fyrir því að þeim verði ekki hegnt fyrir að mistakast við 

slíka vinnu. Eitt af aðaleinkennum þeirra opinberu vinnustaða sem eru nýskapandi er að 

þeir eru líklegri til að feta ótroðnar slóðir þó svo að það feli í sér áhættu. Til þess að fleiri 

stofnanir, stórar sem smáar, þori að taka slíkar áhættur þarf ekki bara að líta út fyrir 

rammann heldur útvíkka ramma hins opinbera þegar kemur að nýsköpunarvinnu. Hið 

opinbera á að setja stefnuna á að verða sterkt og leiðandi afl í nýsköpun á Íslandi.  

Frekari rannsóknir 

Ég tel mikilvægt að hið opinbera taki niðurstöður Nýsköpunarvogarinnar og þessarar 

rannsóknar áfram og meti stöðu nýsköpunar með reglulegum hætti. Nýsköpunarvogin er 

góður grunnur til að byggja á og má auðveldlega þróa hana áfram til þess að verða 

stöðugur mælikvarði á opinberri nýsköpun. Það er mikilvægt að þær upplýsingar sem hafa 

komið fram verði nýttar til áframhaldandi rannsókna og stefnumótunarvinnu fyrir 

opinbera nýsköpun á Íslandi.  
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Viðauki 1 - Spurningalisti ríkisstofnana 
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Viðauki 2 - Spurningalisti vinnustaða á sveitarstjórnarstigi 
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