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HVAÐ ER SPI:

VÍSITALA FÉLAGSLEGRA FRAMFARA ?

http://www.socialprogressimperative.org/global-index/


SPI Teymið á heimsvísu og á Íslandi
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Social Progress Index #socialprogress

HVAÐ ER SPI = 

VÍSITALA FÉLAGSLEGRA FRAMFARA?



Social Progress Index #socialprogress

SAMSETNING – VFF/SPI



ndex

Samsetning vísitölunnar – upplýsingaveitur

Beinharðar 

mælingar

Greiningar sérfræðinga

Spurningarkannanir

Social Progress I
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VÍSITALA FÉLAGSLEGRA FRAMFARA
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- Þrjár meginvíddir

- Fjórar undirvíddir (flokkar)

- Hver um sig hefur

3-5 breytur

- Samtals 53 breytur

TækifæriLífskjörGrunnþarfir

• Næring og grunn 

læknisþjónusta

• Vatn og hreinlæti

• Húsnæði

• Öryggi

• Aðgengi að grunnmenntun

• Aðgengi að upplýsingum og 

samskiptum

• Heilbrigði og lífsgæði

• Umhverfisgæði

• Umburðarlyndi og þátttaka 

• Réttindi einstaklings

• Frelsi og valmöguleikar

• Aðgengi að æðri menntun



Social Progress Index #socialprogress11

NIÐURSTÖÐUR HVERS LANDS FYRIR SIG - 2016
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Ramminn um VFF – vísitölu félagslegra framfara (SPI)

• Niðurstöður 2016 endurspeglar stöðuna fyrir 133 lönd og svarar eftirfarandi spurningum:

- Er viðkomandi þjóð að bjóða þegnum sínum aðgengi að grunnþörfum einstaklingsins?

- Er verið að stuðla að auknum lífskjörum þegnunum til góðs?

- Fá þegnar þjóðfélagsins tækifæri til að bæta stöðu sína.?
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MÆLABORÐ ÞJÓÐA, LANDA OG SVÆÐA

Mælaborð VFF – SPI => segir til um 

styrkleika og veikleika viðkomandi 

þjóðar/svæða sem borin er saman við 

aðrar þjóðir með sambærilega 

landsframleiðslu á mann. 

Mælaborðið endurspeglar heildræna sýn 

á þá þætti sem hægt er að nýta til að 

forgangsraða aðgerðum, sem geta bætt 

aðstæður í viðkomandi samfélagi.

Styrkleikar og veikleikar miðast við þær 15 þjóðir sem 
hafa svipaðar tekjur / landsframleiðslu á íbúa:

Belgía, Finnland, Canada, Danmörk, Þýskaland, 
Frakkland, UK, Svíþjóð, Austurríki, Japan, Holland, 
Ítalía, Írland, Holland
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VÍSITALA FÉLAGSLEGRA FRAMFARA Á HEIMSVÍSU 2016
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ÞÆR ÞJÓÐIR SEM SKARA FRAMÚR Á HEIMSVÍSU 2016
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• Þær þjóðir sem tróna á toppnum eru þekktar fyrir sterk velferðarstefnu, þó sérstaklega þær

þjóðir sem eru utan norðurlandanna, þar sem byggt er á fjölmenningastefnu. 

• Með hliðsjón af alþjóðlegum viðmiðum, eru þessar þjóðir að gera almennt vel þegar kemur

að því að skapa tækifæri fyrir íbúa sinna samfélaga

en 7 eru það ekki.

5 af 12 hæstu

í VFF eru

Norðurlöndin
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Félagslegar framfarir aukast 

því hærri sem 

landsframleiðslan er á hvern 

íbúa

EN hagvöxtur segir ekki 

ALLA söguna og er ekki 

nægur einn og sér.



VÍSITALA FÉLAGSLEGRA FRAMFARA

„SPI/VVF Vísitala félagslegra framfara 
segir okkur hvaða árangri við höfum
náð og hvar við stöndum.“

Professor Michael Porter, 
Reykjavik, april 2016

http://www.socialprogressimperative.org/global-index/


HAGNÝTING MÆLIKVARÐANS

“FROM INDEX TO ACTION TO IMPACT”

http://www.socialprogressimperative.org/global-index/
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HAGNÝTT VERKFÆRI

• Gefur ákveðna ljósmynd af stöðunni miðað við skilgreindar forsendur sem 

eru samanburðarhæfar milli landa, svæða og borga

• Vísitalan er verkfæri sem hægt er að hafa til hliðsjónar:

• við stefnumörkun 

• forgangsröðun verkefna

• Varpar ljósi á möguleg úrbótaverkefni sem skapa sameiginlega ávinning
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VÍSITALAN OG HEIMSMARKMIÐIN

Vísitala félagslegra 

framfara nær yfir öll 

heimsmarkmiðin 16 

Samhljómur mikill

VFF tilvalinn mælikvarði á að 

leggja mat á hvernig til tekst 

að ná heimsmarkmiðum 

Margar þjóðir og svæði horfa 

til VFF vísitölunnar í því 

samhengi.

Social Progress Index
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Á LANDSVÍSU - STJÓRNVÖLD
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National Regional State County City

• Komnir einna lengst í Suður og Mið Ameríku 

og unnið með þetta verkfæri allt frá upphafi.

• 107 stofnanir og einkafyrirtæki 

• 21 vettvangur um félagslega framþróun

• 9 Lönd á þessu heimssvæði
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VÍSITALA FÉLAGSLEGRA FRAMFARA FYRIR ESB

The EU Regional Social Progress Index intends to: 

• Help regions to identify peers, at any level of economic 

development, from whom they could learn and, if applicable, 

prioritise issues they want to address with their Cohesion Policy 

Programme;

• Serve as a sounding board for the European Commission to 

assess whether its programmes address the right issues in the right 

places;

• Allow DG REGIO to make a contribution to the beyond GDP 

debate.
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SAMSTARFSVETTVANGUR

– BORGIR Í KÓLUMBÍU
Hér er dæmi um borgir í 

Kólumbíu sem hafa tileinkað 

sér þetta verkfæri og geta 

séð svart á hvítu mun hverrar 

víddar í hverri borg.

Skoða borgir niður á hverfi og 

geta sett af stað 

úrbótaverkefni fyrir íbúa sína.
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SAMSTARFS-VETTVANGUR: 

BRAZILIAN AMAZON

Hér eru það Amazon fylki 

sem hefur tekið þetta upp og 

skapað með þessari nálgun 

áhugaverð tækifæri
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Í VIÐSKIPTALEGUM TILGANGI

COCA-COLA OG NATURA Í CARAUARI

24

Carauari

Sveitarfélagið CARAUARI

Íbúarfjöldi: 27,645 (70% þéttbýli, 30% dreifbýli)

Lífslíkur: 61.45 years

Carauari  er einn af aðalframleiðendanum með vöru úr regnskógunum og 

Coca Cola og Natura nota í sinni virðiskeðju

Samkvæmt greiningu SPI í Amazon þá var þetta svæði skilgreint sem 

hvað minnst samkeppnishæft af sveitarfélögum Amazon

Coca Cola og Natura  kröfðust nákvæmari greiningu á þörfum bænda 

innan ákveðinna sveitarfélaga innan Caraauari

Coca Cola og Natura fóru í samstarf við Opsos til að byggja upp 

úrbótarverkefni á grunni SPI og skilgreindu þarfir íbúanna ( þéttbýli og 

dreifbýli) með það að leiðarljósi að leggja fram grundvöll að áætlun um 

sjálfbæra þróun samfélga regnskóganna í Carauari.

Carauari
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National Development Plan Assumptions:

Economic Growth: 6.8% per year

$11.572

$5.289

$0 $4.000 $8.000 $12.000 $16.000

2030 GDP per capita

2014 GDP per capita

ÞRÓUNARÁÆTLUN Í PARAGVÆ

BYGGIR Á VFF SEM MÆLIKVARÐA TIL FRAMTÍÐAR

National Regional State County City

69,15

62,65

0 20 40 60 80 100

SPI 2030

SPI 2014

Markmiðasetning:

Hver er langtímastefna 

Paragvæ þegar kemur að 

félagslegri framþróunn



Alþjóðleg ráðstefna um eflingu félagslegra
framfara á óvissutímum

Harpa, Reykjavík, Ísland, 24.-26.apríl 2017
www.whatworksinspi.com

http://www.whatworksinspi.com/
http://www.socialprogressimperative.org/global-index/


Framtíðarsýn What Works in SPI?

Samstarfsverkefni
Cognitio og SPI International

 Markmið “What works” er
að draga fram og deila því
sem virkar þegar horft er til 
framþróunar félagslegra
framfara í heiminum.

 Dæmisögur, deila
reynslu, þekkingu, 
aðferðum og árangri
með það að leiðarljósi
að efla stjórnendur og 
leiðtoga á heimsvísu.

 Stefnt að því að WW verði
árlegur viðburður haldinn á 
Íslandi.

Global
What Works

in SPI

http://www.socialprogressimperative.org/global-index/


What Works in SPI - 2016

http://www.socialprogressimperative.org/global-index/


• þriggja daga efnismikil og lærdómsrík dagskrá sem höfðar til stjórnenda alls staðar að
úr samfélaginu, viðskiptalífinu og stjórnsýslu og stoðþjónustu

• Kafað verður ofan í uppbyggjandi þætti á öllum stigum þar samfélagsleg uppbygging
drífur áfram verðmætasköpun og sýnt fram á hvernig allir hagsmunaðaðilar í 
virðiskeðjunni geta gert got samfélag betra

• Dæmisögur, samræður, pallborðsumræður og þátttaka gesta

• Þátttakendur fá verkfæri, upplýsingar, tillögur að lausnum og aðferðir til að heimfæra á 
það samfélag sem við komandi starfar við.

• Einstakt tækifæri til tengslamyndunar, byggja upp ný tengsl og styrkja önnur.

Þriggja daga lærdómsrík dagskrá þar sem horft er til eflingar
félagslegrar framþróunar á óvissutímum

Þátttakendur 300-400 
alls staðar að úr heiminum

20-30 efnistök með hliðsjón að 
uppbyggingu VFF

Vinnustofur keyrðar samhliða
2-3 sameiginlegir fyrirlestrar

samtal og umræða

30 -40 fyrirlesarar
leiðtogar, sérfræðingar og  

áhrifaaðilar alls staðar að úr 
heiminum. 



Ráðgjafaráð - Staðfestir fyrirlesarar

Prof. Scott Stern, Professor of Management of Technology , MIT
Sloan School of Management, USA

Joseph Curtatone, Mayor, Somerville, USA

Prof. Marc Fleurbaey, Professor, Princeton University, USA

Michael Green, CEO, Social Progress Imperative, UK

Nate Hurst, CO of Sustainability and Social Impact,  HP, USA

Amit Kapoor, Honorary Chairman, Indian Council on 
Competitiveness, India

Henrietta Moore, Director, Global Institute for Prosperity, UK

Xavier de Souza Briggs, VP, Ford Foundation, USA 



Dagskrár drög What Works

Part I – Landslag Félagslegra framfara
(Landscape of Social Progress )

Horft yfir stöðuna í heiminum;  pallborðsumræður, virkni yfirvalda 
þegar kemur til félagslegra framfara, hvatning til félagslegra framfara í 
borgum. Samstarf við atvinnulíf.

Stjórnvöld - Sveitarstjórnir – Borgir - Atvinnulíf

Part II – Tækifæri til farmþróunar
(Advancing Opportunity)

Part III – Taka af skarið  - hafa áhrif
(Take Action)

What Works in environmental quality  - What Works in advancing 
education - What Works in health and wellness etc.

http://www.socialprogressimperative.org/global-index/


Lykilstuðningsaðilar  What Works 2017

www.whatworksinspi.com
information@whatworksinsp.com

http://www.whatworksinspi.com/


Frekari upplýsingar 

www.whatworksinspi.com
information@whatworksinsp.com

Vinnum saman að uppbyggingu félagslegra framfara 
á Íslandi og gerum Ísland 

að „Davos“ félagslegra framfara í heiminum

TAKK FYRIR

http://www.whatworksinspi.com/
http://www.socialprogressimperative.org/global-index/


Hvers vegna vísitala 
félagslegra framfara (VFF) ?
Ragnhildur Arnljótsdóttir,
ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytis



VFF vísitalan nýtt í 
ákvarðanatöku 
Sigurður Páll Hauksson, 
forstjóri Deloitte á Íslandi



VFF vísitalan nýtt í ákvarðanatöku

Sigurður Páll Hauksson, forstjóri 

Deloitte

Morgunverðarfundur 17. janúar 2017
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Verg landsframleiðsla á mann hefur verið lykil-
mælikvarðinn við mat á lífskjörum

Heimild: Viðskiptaráð Íslands, The Icelandic Economy, 2016

Áþreifanlegur mælikvarði

Samanburðarhæfur

Heppilegur til markmiðasetningar



Aukin rafræn þjónusta

Samræmt og rafrænt 
þjónustuframboð, eykur 
aðgengi að þjónustu 

Skilvirkara grunnskólastig

Aukin kennsluskylda, færri 
námsár, lágmarks
bekkjastærðir og fjölmennari 
skólar

Betri heilbrigðisþjónusta

Fjármögnun, 
þjónustustýring og 
sjúkraskrá

Aukin atvinnuþátttaka öryrkja

Breytt örorkumat, bættir 
hvatar og aukin
aðkoma atvinnulífs Innkaup og þjónustusamningar

Heildstæð stefna í innkaupum hins 
opinbera og skýrari rammi um 
þjónustusamninga, skapar hagræði

Stofnanir og sveitarfélög

Aukin stærð og styrkur 
stofnana og sveitarfélaga til 
að veita aukna þjónustu

© 2017 Deloitte ehf. 

Á þeim grunni höfum við skapað vettvang um aukna 
hagsæld, sem horfir m.a. til félagslegra framfara 

3

Heimild: Tillögur samráðsvettvangs um aukna hagsæld
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Áskorunin hér er að finna leiðir til að veita meiri 
velferð til aukins fjölda fyrir minna fjármagn

Auknar kröfur 
eru gerðar til 

menntakerfisins

Álag á 
heilbrigðiskerfið 
eykst ár frá ári

Fjölgar sem búa 
við skerta 
starfsgetu

Innstæðan hjá 
ríkissjóði dugar 

ekki til



Flókið í framkvæmd

Mat á væntum árangri felur í 

sér marga óvíssuþætti og það 

getur verið flókið að ákvarða í 

hverju árangurinn liggur01
Erfið ákvarðanataka

Vegna þessa er erfitt að ákveða 

hvernig skal forgangsraða og 

aukin hætta á að ákvarðanir 

séu ekki nægilega upplýstar04
02 05

Skortir yfirsýn

Okkur skortir gjarnan 

upplýsingar um árangur 

tiltekinna aðgerða og mat á 

þeim árangri er ekki oft 

samræmt

Skammtímalausnir ráðandi

Verkefnalistinn er víðfeðmur og 

verkefni bætast sífellt við, því 

verður erfitt að takast á við 

heildarmyndina

03 06
Viðkvæmt málefni

Okkur hættir til að vilja síður 

mæla árangur eigin erfiðis 

og bera saman árangur 

ólíkra aðgerða

Mat á áhrifum er mikilvægt

Samræmt mat sem tekst á við 

óvissuþættina og byggir á bestu 

fáanlegu upplýsingum er þó 

betra en hyggjuvitið eitt og sér

Öll skilyrðin þurfa að vera uppfyllt

© 2017 Deloitte ehf. 

Forgangsröðun verkefna er því mikilvæg en getur aftur 
á móti verið afskaplega erfið

5



© 2017 Deloitte ehf. 6

Til eru fjölmargar aðferðir til að meta árangur af 
fjárfestingu í félagslegum framförum

SROI - method
 Ein þeirra er svokölluð SROI aðferðafræði 

(e. Social Return on Investment)

 Þessi aðferðafræði var þróun af Harvard 
Business School

 Er í grunninn kostnaðar og ábatagreining 
sem byggir á fjárhagslegum stærðum.

 Kostnaður við tiltekna aðgerðir og 
félagslegam ábata þeirra eru þannig borin 
saman

 Með því fást samanburðarhæfar 
niðurstöður sem gerir okkur kleift að 
mæla árangur ólíkra aðgerða

 Mat á hinum félagslega ábata er 
grunnforsenda þessarar aðferðafræði

 Félagslegur ábati endurspeglast ekki 
strax í fjárhagslegum stærðum, heldur til 
lengri tíma

Árangur 
aðgerða

Fjárhagslegur 
ábati

Félagslegur 
ábati

Lægri opinber 
útgjöld

Ábati 
einstaklings

Fjárhagslegur og 
félagslegur ábati 

samfélagsins

Heimild: Is it worth it – How to measure social 
return on investment
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Á þessum grunni hafa fjölmargar mælingar átt sér stað 
innan velferðarþjónustunnar

Dæmi um mælingar
 Þarfagreining fyrir börn með fatlanir

 Mat á aðgerðum til að fjölga störfum

 Áhrif af félagslegum tæknilausnum

 Þarfagreining á þjónustu við eldri borgara

 Aðgerðir vegna félagsaðstæðna 
flóttamanna

 Áhrif af vinnumarkaðsaðgerðum

 Mat á fyrirbyggjandi aðgerðum fyrir 
unglinga í áhættuflokkum

Heimild: Is it worth it – How to measure social 
return on investment

1. fasi

2. fasi

3. fasi

4. fasi

5. fasi

6. fasi

Afmarka 
greiningu og 

ákveða tilgátuna 
til að prófa 

Ákvarða 
mælikvarða um 

ábata

Safna gögnum

Framkvæma mat á 
öllum matsþáttum

Reikna 
væntanlegan 

ábata 
fjárfestingar

Kynna niðurstöður 
greiningar
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Á þessum grunni hafa fjölmargar mælingar átt sér stað 
innan velferðarþjónustunnar

Davíð
 17 ára gamall drengur

 Greindur með asperger heilkennið

 Er í grunnskóla með stuðning

 Á í erfiðleikum með félagslega þáttinn

 Þrífst best í skipulögðu umhverfi

 Úrræði 1: Almennur húsnæðisstuðningur, 
verndaður vinnustaður, skammvinn 
atvinnuþátttaka, lífeyrir, árlegur 
kostnaður áætlaður DKK 850 þús.

 Úrræði 2: Sérstakur stuðningur í 
menntun á sviði hugbúnaðarverkfræði, 
húsnæðisstuðningur vegna menntagöngu, 
kostnaður áætlaður DKK 750 þús. til 3ja 
ára, möguleg lengri tíma atvinnuþátttaka
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Á grunni VFF getum við ákveðið hvar skal byrja, metið 
heildaráhrifin og borið okkur saman við aðrar þjóðir

Grunnþarfir Vellíðan Tækifæri

Næring og 
heilbrigði

Vatn og 
hreinlæti

Húsaskjól

Öryggi

Aðgangur að 
grunnþekkingu

Upplýsingar og 
samskipti

Heilbrigði og 
vellíðan

Umhverfi og 
náttúrugæði

Réttindi

Frelsi

Umbyrðarlyndi

Æðri menntun

88,07 87,62 88,45

3. sæti 2014 4. sæti 2015 10. sæti 2016
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En það er ekki aðeins hið opinbera sem getur bætt 
félagslegum mælikvörðun við sína nálgun

Fjölskyldur og 
nærsamfélag

20
starfsmenn

Dæmi um Wasabi verksmiðju

Fjölskyldur og 
nærsamfélag

30
iðnaðarmenn

Wasabi bændur
7 býli

Ráðgjafar
2 verkfræðingar

Flutningsaðilar
5 starfsmenn

Fjárhagslegur 
ábati

Aukin þekking / 
færni

Samfélagslegur 
ábati

Umhverfisáhrif
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Mat á félagslegum áhrifum fjárfestinga á vel við á 
fjölmörgum sviðum

VFF

Birgðakeðjur Menntakerfið

Heilbrigðis-
kerfið

Félags-
þjónusta

Vinnumarkaðs-
úrræði

Orkumál

Landbúnaður

Samgöngu-
kerfið



Undir vörumerki „Deloitte“ sameinast kraftar þúsunda sérfræðinga sem starfa hjá sjálfstæðum félögum um allan heim við að veita viðskiptavinum 

þjónustu á sviði endurskoðunar, ráðgjafar, fjármála, áhættustjórnunar og skattamála. Þessi félög eru aðilar að Deloitte Touche Tohmatsu Limited

(DTTL), sem er breskt einkahlutafélag (private company limited by guarantee). Hvert aðildarfélag veitir þjónustu á tilteknu landssvæði og er bundið 

þeim lögum og fagreglum sem þar gilda. Félagið DTTL innir ekki af hendi þjónustu til viðskiptavina. DTTL og aðildarfélög þess eru aðskildir og 

sérgreindir lögaðilar sem ekki geta skuldbundið hvert annað. DTTL og aðildarfélög þess bera eingöngu ábyrgð á eigin gjörðum eða vanrækslu en 

ekki á aðgerðum hvers annars. Hvert aðildarfélag DTTL er skipulagt í samræmi við innlend lög, reglugerðir, viðskiptavenju og aðra þætti, og getur 

veitt sérfræðiþjónustu á starfssvæði sínu í gegnum dótturfélög, tengd félög, og/eða önnur félög.

Deloitte veitir bæði opinberum aðilum og einkafyrirtækjum í fjölmörgum atvinnugreinum endurskoðunar-, skatta-, ráðgjafar- og fjármálaþjónustu. 

Alþjóðlegt sérfræðinet Deloitte tengir saman sérfræðinga í 150 löndum þannig að saman fari ítarleg staðbundin þekking og alþjóðleg hæfni, 

viðskiptavinum til hagsbóta. Hjá Deloitte starfa um 200.000 sérfræðingar sem stefna saman að því að veita ávallt framúrskarandi þjónustu. 

Þetta rit inniheldur almennar upplýsingar; með útgáfu þess eru aðilar að sérfræðineti Deloitte, þ.e. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, aðildarfélög 

þess eða samstarfsfélög, ekki að veita sérfræðiráðgjöf eða þjónustu. Ráðfærðu þig við fagaðila áður en þú tekur ákvörðun eða grípur til aðgerða 

sem gætu haft áhrif á fjármál þín eða viðskipti. Enginn aðili í sérfræðineti Deloitte skal gerður ábyrgur fyrir tjóni sem kann að verða hjá þeim sem 

reiðir sig á þetta rit. 
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