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CAPACENT



The never-ending pursuit of status The universal quest for self-improvement The search for more authentic brands The belief that purpose precedes profit

The desire to be seen and served as unique The importance of local context The ever-greater pervasiveness of technology The need for relevant and actionable information

The ageless quest for fun The scarcity of time and its consequences The collapse of the barriers between 

consumer and producer The fluidity of price and value

The demand for convenient and superior service The core instinct to connect with others

The death of demographic segmentation

SECURITY SYSTEMS

The core need for safety and security 



YFIRSTRAUMAR (Megatrends)

UNDIRSTRAUMAR

NÝJUNGAR



Árið 2009 

• 7 flugfélög héldu uppi áætlunaflugi á Ísland 

• 3G var nýkomið til Íslands 

• Blogg náði hátindi í vinsældum 

• AIRBNB var 1 árs og rétt að byrja sýna vegferð

• UBER var stofnað

• Fólk notaði digital myndavélar til að taka myndir

• Fólk átti farsíma en ekki snjallsíma 

• iPad-ar voru ekki til 



Stærsta leigubílafyrirtæki
heims á ekki 1 leigubíl!

Stærsta hótelkeðja heims
á ekki 1 hótel!

Verðmætasta fréttaveita í 
heiminum framleiðir EKKERT
efni

Stærsti smásala í heimi er
Ekki með lager

Ný viðskiptamódel - "Platforms"



DUBAI AIRPORT Flugvöllur setur gegnumgengt fiskabúr í 
staðinn fyrir hefðbundið landamæraeftirlit



AIR NEW 
ZEALAND

HoloLens notuð til að sjá fyrir

væntingar og líðan farþega



Flugfélag kynnir til leiks val á milli fimm
kynvalmöguleika við kaup á farmiða

UNITED AIRLINES



Áhrifavaldar beðnir um að gefa ekki um 

staðsetningu á myndum sem þeir birta

#Fjaðrárgljúfur

JACKSON HOLE 
TOURISM BOARD



Lokað vegna of margra ferðamanna!
FAROE 
ISLANDS 



Myndavélabúnaður festur á kindur til þess að ná

myndum fyrir google map

VISIT FAROE ISLANDS 



Finnland býður túristum að leigja sér
hamingjusama Finna

VISIT FINLAND



Ferð fyrir þá sem eru í ástarsorgSECRET TOUR 
HONG KONG



List til að berjast gegn stressiCLEAR CHANNEL



Kanadískir læknar ávísa
safnaheimsóknum í stað lyfja

MOTREAL MUSEUM OF FINE ARTS 



Fyrirtæki býður starfsmönnum allt að 12 
vikur af ólaunuðu fríi

EY



Stjórnvöld slökkva á tölvum til að koma í veg 
fyrir að starfsmenn vinni of langan vinnudag

GOVERNMENT OF SOUTH KOREA 



Government's tax breaks for 

repairs help reduce waste
GOVERNMENT 
OF SWEDEN



Paris gefur almenning sérstök svæði til

ræktunar
CITY OF PARIS



Bjórvörumerki pakkar inn án plastsCARLSBERG



Maraþon notar æta vatnsfyllta belgi í stað
plastglasa eða vatnsflaska

LONDON MARATHON



Sundlaug skiptir út klór fyrir plönturBORDEN NATURAL SWIMMING POOL



Spítalar sem hoppa á vegan vagninnNYC HEALTH 
+ HOSPITALS 



Afgangsmatur í skólamötuneyti nýttur og þeir sem
þurfa á að halda geta tekið með sér og borðað í 
kvöldmat

STATE OF INDIANA



Bókasafn sem er líka hljóðver og leikhúsOODI 



Lögreglan í Kaliforníu gefur ökumönnum

annað tækifæri
DONATE LIFE 
CALIFORNIA



Uppruni mjólkur algjörlega rekjanlegurCARREFOUR



Snjall - skólabúningar!GUIZHOU GUANYU

TECHNOLOGY  



Þrjár borgir hefja samtal um stafræn réttindi
CITIES 
COALITION FOR 
DIGITAL RIGHTS



Kokteilbar opnar í endurvinnslustöðGOMI-PIT BAR 



VERKEFNAVINNA 
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Atvinnumál & 
nýsköpun 

• Ferðaþjónusta 
• Sjávareldi
• Sjávarútvegur 
• Orkumál
• Iðnaður
• Landbúnaður

Umhverfismál 
• Úrgangur og flokkun 
• Endurheimt votlendis
• Orkuskipti 
• Vottanir fyrirtækja og 

sveitarfélaga

Menningarmál
• Menningarstofnanir, 

samstarf og samvinna
• Tengsl menningarlífs og 

atvinnulífs
• Listnám á Vestfjörðum
• Listamannaíbúðir
• Fjölmenning
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Til að byrja með....

1.Hver og einn kynnir sig á borðinu 
2.Hlustum á hvert annað og leyfum öllum að komast að 



HÆTTA

BYRJA

DRAGA ÚR

GERA MEIRA

Eitthvað sem við 
erum að gera í dag en 
við ættum að hætta 

að gera

Eitthvað sem þykir 
sjálfsagt en við viljum 

draga úr 

Eitthvað sem við 
getum gert miklu 

betur en þekkist í dag

Eitthvað sem við 
getum innleitt eða 
tekið upp sem er 

alveg nýtt

BLÁI ÁTTAVITINN

30 
mínútur 



GOAL

-O-

POLY 
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Atvinnumál & 
nýsköpun 

• Ferðaþjónusta 
• Sjávareldi
• Sjávarútvegur 
• Orkumál
• Iðnaður
• Landbúnaður

Umhverfismál 
• Úrgangur og flokkun 
• Endurheimt votlendis
• Orkuskipti 
• Vottanir fyrirtækja og 

sveitarfélaga

Menningarmál
• Menningarstofnanir, 

samstarf og samvinna
• Tengsl menningarlífs og 

atvinnulífs
• Listnám á Vestfjörðum
• Listamannaíbúðir
• Fjölmenning



VERKLAGIÐ

1. DRÖG AÐ STEFNU
2. HEIMSMARKMIÐ

3. FJÁRMAGNUMHVERFISMÁL 



REGLUR HRINGBORÐSINS

TAKMARKAÐ
FJÁRMAGN

TÍMABIL
1-4 ÁR

2020 - 2024

LÁGMARK FYRIR 
HVERJA HUGMYND



VERKLAGIÐ

3. FJÁRMAGN

1. DRÖG AÐ STEFNU 2. HEIMSMARKMIÐ



SÓKNARÁÆTLUN 
VESTFJARÐA
2020 - 2024 

FLOKKUR 

AÐGERÐIR OG 
HUGMYNDIR

1. Hér koma undirflokkar 

2. Hér koma þær hugmyndir og 
aðgerðir sem hóparnir 
forgangsraða úr bláa áttavitanum

UMHVERFISMÁL
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1. Veljið bankastjóra 

2. Veljið ritara 

3. Hópurinn skoðar þær hugmyndir og aðgerðir sem eru komnar í 
bláa áttarvitann. Hópurinn sammælist um ca. 8-12 hugmyndir (hér 
má skeyta saman hugmyndum eða koma með nýjar) sem hann telur 
mikilvægastar og vill eyða peningum í og forgangsraðar inn í 
hringinn með fjármagni.

4. Hópurinn skoðar hvaða undirflokka hugmyndirnar falla undir, hvort 
þeir séu þegar til eða hvort að hópurinn vilji búa til nýjan flokk. 

5. Hópurinn tengir hugmyndir og aðgerðir við heimsmarkmið 
sameinuðu þjóðanna. 

Athugið að hugmyndirnar mega vera færri en 8 og fleiri en 12 og það 
þarf ekki að skrifa inn í alla flokka, frekar en þið viljið.  

Leikreglur GOAL-O-POLY

Hlutverk bankastjóra er að:
- Leiða hópinn og tryggja sátt 

um ákvarðanir
- Sjá til þess að allir fái að 

segja sína skoðun 
- Gæta að tímaramma
- Halda utan um peningana

Hlutverk ritara er að:
- Halda utan um tillögur 

hópsins 
- Skrifar niður þær tillögur 

sem hópurinn ákveður á 
leikborðið 

Hægt er að nálgast betri upplýsingar um heimsmarkmiðin á heimsmarkmidin.is

70 
mínútur 
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Hlutlæg markmið  

30 
mínútur 



SÓKNARÁÆTLUN 
VESTFJARÐA
2020 - 2024 

Yfirflokkur/
málaflokkur

Markmið 

Aðgerðir og 
hugmyndir

D1. 1. Hér setja hóparnir 
inn yfirflokka

3. Hér setja hóparnir markmið 
útfrá þeim hugmyndum og 

markmiðum sem þau velja sér

2. Hér koma þær hugmyndir og 
aðgerðir sem hóparnir 

forgangsraða úr bláa áttavitanum



VERKLAGIÐ

3. FJÁRMAGN

1. DRÖG AÐ STEFNU 2. HEIMSMARKMIÐ



Hvað einkennir gott markmið?        S – M – A – R – T

Viðmið Enska Hvað þýðir það?

Sértækt Specific Enginn vafi hvort markmiði er náð eða ekki 

Mælanlegt Measureable
Árangurinn er á tölulegu formi (eða auðvelt að setja á 

tölulegt form)

Áskorun (en gerlegt) 
Ambitious but 

achievable
Markmiðasetning er metnaðarfull (erfið en ekki vonlaus)

Raunveruleikatengt Relevant Auðvelt að tengja við t.d. lögbundið hlutverk og stefnu

Tímasett Timed Skýrt (já/nei) hvenær hvaða áfanga skuli náð



Dæmi um markmið
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Einkenni Góð fyrirmynd Síðra dæmi

Sértæk Að fækka sjálfsvígum um 15% Gæði
heilbrigðisþjónustunnar 
aukin

Mælanlegt Að framhaldsskólanemendum sem 
útskrifast á tilsettum tíma fjölgi um 
15%

Veita góða þjónustu í 
framhaldskólum

Aðgerðabundin Að draga úr fátækt um 60% Útrýma fátækt

Raunhæf
(Útkomumiðað)

Að auka birtingar í fræðitímaritum 
um 20%

Styrking undirstöðu fyrir 
vísindastarf á sjúkrahúsum

Tímasett árið 2019 Innan tímabils



Kynningar 


