
Björg Ágústsdóttir, ýmislegt um hagsmunaaðilagreiningu. 

Hagsmunaaðilagreiningar 

Hagsmunaaðilar – í nýjasta hugtakalyklinum, smellið hér. 

--- 

Úr gamla hugtakalyklinum um verkefnastjórnun,  Verkefnisstjórnunarfélag Íslands.   

Ath. að þetta er ekki úr nýjasta lyklinum. Ég kýs að halda þessari útgáfu og senda ykkur m.a. 

vegna myndarinnar sem er ekki að finna í nýju útgáfunni. 

Ath. að þetta er umfjöllun um hagsmunaaðila í VERKEFNUM.  

Við hagsmunaaðilagreiningu í tengslum við stefnumótun, prófið þá að setja ,,starfsemi“ í 

staðinn fyrir ,,verkefni“ í textanum hér fyrir neðan.   

 

 
 

 

 

http://www.vsf.is/files/ICB%203%2002_587365762.pdf


Björg Ágústsdóttir, ýmislegt um hagsmunaaðilagreiningu. 

Dæmi um módel til að fylla inn v/skilgreining hagsmunaaðila.  

Athugið – að þetta er vegna verkefnisstjórnunar. Í tilviki stefnumótunar, skerið öftustu 2 

dálkana frá – þá ættu fyrstu þrír dálkarnir að duga til að varpa ljósi á hverjir hagsm.aðilarnir 

eru í STARFSEMI SKIPUHEILDAR og hvað þeir gera. Síðan má spyrja spurninga eins og 

,,hvaða augum lítur hagsm.aðilinn á starfsemina, hvernig upplifir hann þjónustuna” … o.s.frv.  

 

Dæmi:  

Verkefni: Starfræksla dvalarheimilis (ekki enn samþ.) og tilheyrandi húsbygging  

 
Hagsmunaaðili Hlutverk/ 

Framlag 

Væntingar hans 
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Aðgerðir Ábyrgð 

Sjálfseignarstofnunin 

NN 
Verkefniseigandi 

Að starfsemin og 

byggingin verði að 

veruleika 

5 5 25 

Vera í góðum 

tengslum, vinna að 

verkefninu í samræmi 

við væntingar NN 

Verkefnishópur 

Ríki 

Samningsaðili, 

leyfisveitandi og 

fjárveitingarvald 

Stytta biðlista og 

að þjónusta sé 

samkvæmt lögum  

5 5 25 

Vinna hugmyndinni 

pólitískt fylgi og 

vanda undirbúning 

NN 

Sveitarfélagið SS 

Fá dvalarheimili 

fyrir íbúa 

sveitarfélagsins 

Auknar 

atvinnutekjur og 

bætt þjónusta við 

íbúa 

5 5 25 

Góð kynning á 

verkefninu. Samráð á 

undirbúningsstigi 

Verkefnisstjóri 

Félagið ehf. 
Skipuleggjandi 

svæðisins 

Auka verðmæti 

svæðisins 
4 3 12 

Kynna framvindu 

verkefnis. Samráð á 

undirbúningsstigi 

Verkefnisstjóri 

Önnur sveitarfélög á 

landsvæðinu 

Keppa um 

fjármagn til 

sambærilegra 

verkefna 

Að fá að vera fyrir 

framan í 

goggunarröð vegna 

fjármagns 

2 4 8 

Vanda undirbúning og 

útfærslu tillagna . Afla 

pólitísks fylgis 

Verkefnisstjóri 

Eldri borgarar 

Væntanlegir íbúar 

og notendur 

þjónustu 

Þægilegt umhverfi, 

þjónusta og aðstaða 
4 2 8 

Gera vandaða 

þarfagreiningu og 

sníða 

framkvæmdaáætlun 

að þörfum þeirra 

Verkefnisstjóri 

Aðstandendur Þrýstihópur 

Að útvega 

öldruðum 

viðeigandi þjónustu 

2 2 4 Engar  

Íbúar svæðisins 

Nágrannar, 

fasteignaeigendur 

og notendur 

Aukin 

samfélagsgæði 
3 1 3 Engar  
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5 alger 

4 Nauðsynlegur 4 mikil 

3 þó nokkur 3 nokkur 

2 Æskilegur 2 lítil 

1 skiptir ekki máli 1 óveruleg 

Tafla 1: Hagsmunaaðilagreining og skýring á gildum 



Björg Ágústsdóttir, ýmislegt um hagsmunaaðilagreiningu. 

 

 

 

 

 


