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FORMÁLI 
 
Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands er nú haldin í fjórða sinn. Að þessu sinni eru 
15 greinar í rástefnuritinu og byggja þær allar á umfjöllun um nýjar fræðilegar og hagnýtar 
rannsóknir á ýmsum sviðum viðskiptafræði.   
 

Vorráðstefnan er formlegur kynningar- og umræðugrundvöllur fyrir þá sem stunda rannsóknir á sviði 
viðskiptafræði. Það er Viðskiptafræðistofnun og Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands mikil ánægja 
að geta boðið aðgang að öllum greinum ráðstefnunnar en á þessum fjórum árum er tala þeirra orðin 
76. 
 

Tengsl við atvinnulífið og ýmsa hagsmunaaðila er mikilvægur grunnur fyrir rannsóknir af því tagi 
sem hér er fjallað um. Rannsóknarverkefnin koma úr ýmsum áttum og það er vissa okkar að með 
þeim hefur skapast mikilvæg þekking fyrir nemendur, kennara og ýmsa rekstraraðila og eins og 
dæmin hafa sýnt, hvatning um frekari rannsóknir. 
 

Rannsakendur velja sér viðfangsefni og rannsóknaframlag greina getur verið með ýmsu móti: 
 

a. Með greiningu gagna eða texta þar sem sjálfstætt framlag höfundar kemur skýrt fram 
b. Með kynningu niðurstaða úr eigindlegri eða megindlegri rannsókn 
c. Með því að setja fram nýja kenningu 

 
Eins og gjarnan er með nýja þekkingu sem reynt er að afla með rannsóknum þarf hún, ef svo má 
segja, að fara í gegnum mörg nálaraugu til að ná lokatakmarkinu; að af henni hljótist nokkur hagur. 
Eitt þessara nálarauga er, að fá umsögn tveggja ritrýna sem hver á sinn hátt hvetja höfunda til að 
draga fram viðeigandi atriði sem gera rannsóknarferlið og niðurstöðurnar trúverðugar. Sú „tvíblinda“ 
ritrýni sem greinar fara í gegnum felur í sér að ritrýnar leggja m.a. mat á nýnæmi greina, hvernig 
rannsóknarspurningar voru settar fram og þeim svarað og hvernig úrvinnslu gagna var háttað (ef slíkt 
á við) auk uppbyggingu greina og málfar. Einnig var fræðilegt og hagnýtt framlag greinanna metið. 
Þessi tilhögun stuðlar að faglegri og uppbyggilegri gagnrýni á verk höfunda og getur orðið til þess að 
auka gæði þeirra.  
 

Eitt af grundvallarverkefnum í starfi háskóla er að afla nýrrar þekkingar og miðla henni, hvort sem 
um er að ræða vísindalega, listfræðilega, viðskiptalega eða siðfræðilega. Ráðstefnan og ráðstefnurit  
eru einmitt liður í því að miðla þessari þekkingu. 
 

Ritstjórar ráðstefnuritsins eru Kári Kristinsson, lektor við Viðskiptafræðideild, Magnús Pálsson, 
forstöðumaður Viðskiptafræðistofnunar og Þórður Óskarsson, aðjúnkt við Viðskiptafræðideild 
Háskóla Íslands. 
 

 
Reykjavík, mars 2012 

 
Magnús Pálsson 

Forstöðumaður Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 
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,,AÐ EIGA SAMSKIPTI ER LYKILLINN“ AÐLÖGUN 

MAKA ÍSLENDINGA Í ÞÝSKALANDI OG SVISS 
 

Arna Ósk Arnarsdóttir, MS í mannauðsstjórnun  
Svala Guðmundsdóttir, aðjúnkt, Háskóli Íslands 

 
 

SAMANTEKT 
 

Sífellt fleiri fyrirtæki stunda alþjóðleg viðskipti og því fjölgar útsendum 
starfsmönnum fyrirtækja stöðugt. Oftar en ekki eiga þeir maka og jafnvel börn sem 
flytja með þeim. Það er fyrirtækjum kostnaðarsamt að senda starfsmenn út og enn 
dýrara ef verkefnið gengur ekki upp og starfsmaðurinn kemur fyrr heim en áætlað 
er. Ein helsta ástæðan fyrir því að starfsmenn koma heim fyrr en áætlað er, er að 
makinn nær ekki að aðlagast í nýja landinu. Rannsóknir hafa sýnt að erfitt getur 
reynst að aðlagast nýju samfélagi, sérstaklega þegar einstaklingurinn tekur ekki 
beinan þátt í því í gegnum vinnu eða skóla.  

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða aðlögun maka íslenskra starfsmanna 
sem eru búsettir í Þýskalandi og Sviss. Gerð var rannsókn þar sem tekin voru átta 
viðtöl við maka Íslendinga í Þýskalandi og Sviss í þeim tilgangi að kanna hve vel 
mökunum hafði tekist að aðlagast samfélaginu. Niðurstöðurnar benda til þess að 
þeir hafi átt tiltölulega erfitt með samfélagslega aðlögun. Niðurstöðurnar gefa 
jafnframt vísbendingu um að gott vald á tungumálinu og samskipti við infædda og 
aðra íbúa skipti miklu máli í aðlögunarferlinu. Mikilvægt er því að fyrirtæki í útrás 
bjóði ekki bara stafsmönnum heldur einnig mökum upp á tungumálanám ásamt 
annarri fræðslu um samskipti við innfædda almennt. 

 
 

INNGANGUR 
 
Margar elendar rannsóknir hafa verið gerðar er varða maka útsendra starfsmanna (Black og 
Gregersen, 1991; Black og Stephens, 1989; Kupka og Cathro, 2007; Shaffer og Harrison, 2001). 
Fyrir utan alla þá útsendu starfsmenn sem starfandi eru víðsvegar um heiminn ber einnig að hafa í 
huga maka þeirra og fjölskyldur. Samkvæmt könnun Brookfield Global Relocation Services (2011) 
voru 80% útsendra starfsmanna í sambúð og þar af voru 68% giftir og 47% þeirra áttu börn. Flestir 
makanna voru heimavinnandi á meðan á dvölinni erlendis stóð eða 65% og þar af voru 60% með 
vinnu í heimalandinu áður en af stað var haldið. Burt séð frá þeirri staðreynd að svo stórt hlutfall 
útsendra starfsmanna séu í sambúð eða giftir, er ástæðan fyrir þessum áhuga fræðimanna á mökum 
útsendra starfsmanna meðal annars sú að aðlögun maka hefur áhrif á aðlögun útsendra starfsmanna. 
Einnig hefur hún áhrif á úthald þeirra, það er að þeir gefist ekki upp og komi heim áður en áætlað var 
(Black og Stephens, 1989; Shaffer og Harrison, 1998). 
    
 

AÐLÖGUN 
 

Einstaklingar sem flytjast til annarra landa og menningarheima eiga það sameiginlegt að þeir komast 
fljótt að því að það sem virkaði vel í heimalandinu gerir það ekki lengur í nýju heimkynnunum og 
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getur það orsakað aðlögunarerfiðleika á nýja staðnum. Allir sem flytjast á milli landa þurfa að 
aðlagast, þeim sem ekki tekst það snúa gjarnan fyrr en varir aftur til síns heima eða búa við 
einangrun í viðkomandi landi. Misjafnt er hvernig einstaklingar bregðast við. Sumir berjast fyrir því 
að halda í sína siði og hefðir á meðan aðrir reyna í örvæntingu sinni að hegða sér líkt og innfæddir og 
falla inn í hópinn. Viðbrögð einstaklinga velta að einhverju leyti á því hver ástæða flutninganna var 
(Kim, 2001).   
 
Aðlögun hefur gjarnan verið skipt upp í mismundandi flokka og sem dæmi má nefna skilgreiningu 
Black og Stephens (1989).  Þeir skiptu aðlögun í þrjá flokka sem eru: Almenn aðlögun (e. general 
adjustment), samskiptaaðlögun (e. interaction adjustment) og vinnuaðlögun (e. work adjustment). 
Almenn aðlögun felur, svo dæmi sé tekið, í sér aðlögun einstaklingsins að veðri, mat og búsetu. 
Samskiptaaðlögun felur í sér hve vel viðkomandi tekst að mynda tengsl og eiga í samræðum við 
innfædda sem og að aðlagast mismunandi tjáningarformi. Ef einstaklingurinn kann tungumálið má 
búast við því að hann eigi auðveldara með samskiptaaðlögun en sá sem ekki kann það. Undir 
samskiptaaðlögun fellur einnig hvernig skuli hegða sér við ákveðnar aðstæður. Vinnuaðlögun felur 
meðal annars í sér hve vel viðkomandi kann við eða nær að aðlagast nýjum vinnugildum (Black, 
Mendenhall og Oddou, 1991). Í þessari rannsókn var flokkurinn samskiptaaðlögun sérstaklega 
skoðuð og rannsökuð.  
 
Samskiptaaðlögun 

Sá stöðugi lærdómur sem á sér stað hjá einstaklingum lærist meðal annars í gegnum samskipti. Við 
lærum að tala, hlusta, lesa, túlka og skilja bæði munnleg og þögul skilaboð þannig að við og sá sem 
við eigum í samskiptum við náum að koma auga á, samþykkja og að svara þessum skilaboðum. 
Hæfileikinn að eiga samskipti er okkur gífurlega mikilvægur í því umhverfi sem við búum (Kim, 
2005).  
 
Félagsleg samskipti (e. social communication) birtast í ólíkum myndum. Þegar horft er á 
heildarmyndina eiga félagsleg samskipti sér stað í gegnum til dæmis fréttablöð, sjónvarp og 
bíómyndir. Ef við minnkum myndina töluvert erum við að tala um félagsleg samskipti á heimilinu, í 
nágrenninu, á vinnustaðnum, kennslustofum og svo framvegis. Það að vera ávarpaður af einhverjum 
ókunnugum á götunni flokkast einnig hér undir, sem og alvarleg samtöl við nána vini. Þessar 
félagslegu aðgerðir samskipta ásamt fleirum hafa verið flokkaðar í tvo flokka: Persónuleg samskipti 
(e. interpersonal communication activities) og fjölmiðla samskipti (e. mass communication 
activities). Persónuleg samskipti eru þau samskipti sem eiga sér stað augliti til auglits. Undir 
fjölmiðla samskipti flokkast þær aðgerðir eins og að horfa á sjónvarp, hlusta á útvarp, lesa blöð og 
fara í leikhús (Kim, 2001).  
 
Samskipti fela í sér bæði munnlega og líkamlega tjáningu. Hægt er að segja að óskráðar reglur gildi 
um hvað skuli segja og gera við ákveðnar aðstæður. Samskipti fela ekki einungis í sér orðaskipti 
milli einstaklinga heldur einnig þá hegðun sem æskileg er, athafnir, siði og venjur (Argyle, 1988). 
Það að hafa samskipti við innfædda spilar stórt hlutverk í aðlögunarferlinu. Með því að hafa 
samskipti við þá öðlast einstaklingurinn upplýsingar um fólkið í landinu og fær innsýn í hvernig það 
hugsar og af hverju það hegðar sér líkt og það gerir. Í gegnum bæði formleg og óformleg samskipti 
fær einstaklingurinn þann félagslega stuðning sem hann þarfnast til þess að takast á við erfiðleika 
sem og tækifæri til þess að læra tungumálið, kynnast menningunni og komast í samband við fleiri 
einstaklinga (Jou og Fukada, 1995; Kim, 2005).   
 
Tungumálið spilar stórt hlutverk í öllum okkar samskiptum og við myndun félagslegra tengsla. Einn 
þáttur aðlögunar er að kunna tungumálið sem talað er í landinu. Í því felst ekki aðeins að kunna 
tungumálið, það er orðaforða þess, hljóðfræði og setningafræði heldur einnig hvernig eigi að nota 
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það í daglegu lífi, hvað sagt er við ákveðnar aðstæður sem og það sem ekki má segja (Chen, 1992; 
Gudykunst, 1986; Gudykunst, Ting-Tooney og Chua, 1988). Niðurstöður margra fræðimanna benda 
til þess að tungumálið skipti höfuðmáli í aðlögun einstaklinga (Lauring, 2001; Lauring og Selmer, 
2009). Þegar einstaklingar hafa gott vald á tungumálinu í viðkomandi landi eiga þeir auðveldara með 
að læra á menningu landsins sem og að verða félagslega virkir (Cohn og Wood, 1982). 
Tungumálakunnátta felst ekki aðeins í því að geta tekið á móti og látið frá sér upplýsingar heldur 
gerir það einstaklingum kleift að læra að hugsa á þann hátt sem innfæddir gera (Kim, 2001). 
Niðurstöður rannsóknar Yang, Noels og Saumure (2006) á skiptinemum benda til þess að ákveðnar 
persónugerðir einstaklinga eigi auðveldara með að aðlagast. Þeir fundu út að það væri þó ekki 
skilyrði þar sem góð tungumálakunnátta væri í raun þungamiðjan þegar kemur að aðlögun. 
Niðurstöður þeirra benda því til þess að þó svo að sumir einstaklingar séu betur í stakk búnir, 
einfaldlega vegna persónueiginleika sinna, til að aðlagast annarri menningu, þá þýðir það ekki að 
þeir sem ekki búi yfir þessum eiginleikum geti ekki líka tekist vel til. Með því að læra tungumálið og 
þróa með sér samskiptahæfni (e. communication skills) geta sumir upplifað jákvæða reynslu af veru 
sinni erlendis og náð að aðlagast vel. Af þessum niðurstöðum að dæma er það að kunna góð skil á 
tungumálinu sem talað er í landinu sérstaklega mikilvægt við aðlögun. Í rannsókn Shaffer og 
Harrison (2001) kom fram að þeir makar útsendra starfsmanna sem jákvæða reynslu höfðu af því að 
búa erlendis, höfðu allir lært tungumálið eða að minnsta kosti grunndvallaratriði þess. Aftur á móti 
hafði enginn þeirra maka sem neikvæða reynslu hafði af því að búa erlendis haft fyrir því að reyna að 
læra tungumálið. Það að eiga samskipti við innfædda og að kunna tungumálið hangir að vissu leyti 
saman en ætla má að sá sem talar tungumálið hafi meiri samskipti við innfædda. Það er nokkuð 
algengt að útsendir starfsmenn fái þjálfun sem meðal annars felur í sér tungumálakennslu fyrir 
flutning og er mikilvægi góðrar tungumálakunnáttu vel þekkt innan fræðanna um útsenda 
starfsmenn, þótt það sé ekki ávallt raunin hjá fyrirtækjum að þau bjóði upp á tungumálakennslu 
(Black og Mendenhall, 1990; Tungli og Peiperl, 2009). Shaffer og Harrison (2001) sýndu fram á að 
það sama gildir fyrir maka útsendra starfsmanna. Þeir þurfa alveg jafnmikið á tungumálakennslu að 
halda líkt og starfsmennirnir sjálfir. Niðurstöður rannsóknar sem Anna Aradóttir (2005) gerði benda 
til þess að íslensk fyrirtæki séu enn ekki farin að huga að þessum þáttum af mikilli alvöru. 
Mannauðsdeildir þeirra sjá oft ekki fyrir meiru en að koma fjölskyldunni út fyrir landssteinana og að 
flytja búslóðina til og frá landinu. Annað virðist vera á ábyrgð fjölskyldunnar. Niðurstöður 
rannsóknar á vegum Brookfield Global Relocation Services (2011) benda til þess að ein af helsta 
ástæðan fyrir því að útsendir starfsmenn gefast upp og snúa fyrr heim en áætlað er sé vegna þess hve 
illa makar ná að aðlagast menningu landsins. Þrátt fyrir þessa vitneskju er ekki mikið um þjálfun og 
undirbúning fyrir maka starfsmanna áður en haldið er út hvorki hér á landi né erlendis (Mendenhall, 
Dunbar og Oddou, 1987; Anna Aradóttir, 2005).  
 
 

RANNSÓKN 
 
Rannsókninni var ætlað að skoða samskiptaaðlögun einstaklinga sem flust hafa til Þýskalands eða 
Sviss með maka sínum, þar sem makinn hafði vinnu en viðkomandi einstaklingur ekki. Markmið 
rannsóknarinnar var að veita innsýn í samskiptaaðlögun maka Íslendinga í Þýskalandi og Sviss.  
 
Ákveðið var að notast við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem tekin voru hálf opin viðtöl við átta 
einstaklinga. Gerður var viðtalsrammi með 23 spurningum. Tekið var mið af spurningalista Black og 
Stephens (1989) sem fjallar meðal annars um félagslega aðlögun. Þýði rannsóknarinnar voru allir 
þeir einstaklingar sem flust hafa út til Þýskalands eða þýskumælandi hluta Sviss með maka sínum þar 
sem aðstæður eru þannig að maki þeirra var að vinna en þeir ekki. Löndin tvö, Þýskaland og Sviss, 
eru mjög sambærileg hvað menningu varðar og kemur það því ekki að sök að viðmælendur búi í 
þessum tveimur löndum (Hofstede, 2001; House o.fl., 2004). Viðmælendur þurftu einnig að hafa 
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búið í landinu í að minnsta kosti sex mánuði. Þar sem viðmælendur þurftu að uppfylla þessi skilyrði 
var notast við svokallað kvótaúrtak. En þegar þeirri aðferð er beitt koma einungis þeir einstaklingar 
til greina sem uppfylla viss skilyrði er varða bakgrunn þeirra (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 
Karlsson, 2003). Viðmælendur voru allir íslenskar konur. Sú yngsta var 27 ára og sú elsta 40 ára. 
Allar áttu þær eitt barn eða fleiri að undanskilinni einni. Sex bjuggu í Þýskalandi og tvær bjuggu í 
Sviss. Flestar höfðu þær lokið einhverskonar grunnámi í háskóla eða byrjað og hætt vegna flutninga. 
Tvær höfðu lokið mastersnámi. Þær höfðu allar búið að lágmarki í ellefu mánuði í Þýskalandi eða 
Sviss. Þær sem búið höfðu lengst í Þýskalandi eða Sviss höfðu búið þar í tvö ár.  Viðtölin voru tekin 
á tímabilinu 13. júní til 17. ágúst 2011. Sex viðtöl voru tekin augliti til auglitis og tvö viðtöl voru 
tekin í gegnum skype. Lengd viðtalanna var að meðaltali 45 mínútur og notast var við forritið 
Audacity við upptöku viðtalanna. Viðtölin voru lesin ítrekað yfir og kóðuð.  

 
 

NIÐURSTÖÐUR OG UMRÆÐA 
 
Óhætt er að segja að allir viðmælendur töldu félagsleg tengsl mikilvæg en margir áttu þeir þó erfitt 
með að kynnast fólki og eignast vini. Nokkrir viðmælendur sögðust ekki hafa nein samskipti við 
heimamenn og áttu einnig fáa vini eða kunningja á staðnum. Hins vegar töluðu  þessir einstaklingar 
um að það þyrfti að breytast. Einn viðmælandi sem var búinn að búa í tvö ár í Þýskalandi, sagði að ef 
hann ætlaði að vera lengur með fjölskyldu sína þar yrði hann að vinna í því að byggja upp eitthvað 
tengslanet því annars gengi dæmið ekki upp og allt myndi hreinlega hrynja. Aðspurður hvort hann 
ætti mikið af vinum í Þýskalandi var svarið: 

 
„Við höfum ekkert samlagast þýsku fólki þó við höfum samlagast umhverfinu, 
þjóðfélaginu og menningunni og svoleiðis...en þá er fólkið eitthvað sem við höfum 
ekki náð að tengjast...já nei enga þýska vini og ég hef heldur ekki reynt að leita, 
bara verið upptekin sjálf, þú veist í skólanum, börnin og þú veist að reyna að 
upplifa umhverfið líka.“ 

 
Aðeins einn viðmælandi taldi sig hafa aðlagast þýsku samfélagi vel þau tvö ár sem hann hefur búið 
þar. Hann sagðist duglegur við að reyna að kynnast fólki og hafði verið það frá byrjun. Hann taldi að 
til þess að kynnast fólki þyrfti að líta aðeins í eigin barm og vera opinn, hann sagði að það gerðist 
ekki af sjálfu sér. Hins vegar voru margir sem töluðu um að þeim fyndist þeir ekki hafa neinn 
vettvang til þess að kynnast fólki þar sem þeir voru hvorki í vinnu né skóla. Einnig töluðu þeir um að 
þeim leiddist stundum eða væru stundum einmana og einn sagðist hafa mikla heimþrá og langaði að 
flytja heim. Flestir af þeim sem lítil sem engin samskipti áttu við Þjóðverja höfðu ekki setið nein 
þýskunámskeið. Tveir viðmælendur áttu orðið marga vini og kunningja og virtust vera komnir vel 
inn í samfélagið. Þeir höfðu báðir setið nokkur þýskunámskeið og lagt mikið upp úr því að læra 
tungumálið frá fyrsta degi.        
 
Flestir þeirra viðmælenda sem áttu börn á leik- og grunnskólaaldri töldu það hjálpa þeim mikið við 
að komast í samband við og kynnast fólki. Þeir sem áttu engin börn eða mjög ung börn töldu sig ekki 
hafa neinn vettvang þar sem þeir fengju tækifæri til þess að kynnast fólki líkt og orð eins viðmæland 
gefa til kynna: 

 
„Já, ég náttúrulega ég er ekki í skóla hérna og er heldur ekki í vinnu þannig að 
maður einangrast fljótt frá öllu, maður getur lokað á samfélagið úti þó maður geti 
farið í búðirnar og verslað þá heldur maður ekki við tungumálakunnáttunni við 
það.“ 
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Flestum viðmælendum þótti mikilvægt að öðlast góð tök á tungumálinu til þess að geta verið virkir 
þátttakendur í samfélaginu en sumum þótti erfitt að hefja nám í þýsku. Það var mjög mismunandi 
eftir svæðum hvort viðmælendur töldu sig komast upp með það að tala ensku, þeir sem bjuggu í 
Sviss töldu það gerlegt sem og þeir sem bjuggu norðarlega í Þýskalandi. Flestir viðmælandanna voru 
sammála því að það hafi verið erfitt í byrjun að kunna ekki tungumálið. Einn viðmælandi sagðist 
finna fyrir miklum mun frá því að hann kom fyrst alveg mállaus og þar til í dag. Í byrjun hafi það 
verið sérstaklega erfitt að vera mállaus og með börn: 

 
,,Já og með þrjú börn í skóla, það er alltaf sem einhver kemur heim með einhverja 
miða, á hverjum einasta degi og ég var bara alveg með orðabókina að reyna að 
komast í gegnum þessa miða alveg, hvað væri að gerast og hvar þær ættu að mæta 
og þetta.“  

 
Annar viðmælandi sagði einnig frá því þegar hann fékk barnavernanefnd heim til sín og brá heldur í 
brún. Hann hafði áður fengið póst um reglulega læknisskoðun sem hann hafi átt að mæta með barnið 
í líkt og aðrir foreldrar barna á þessum aldri en hann hafi hunsað boðið. Það gerði hann að sjálfsögðu 
ekki vísvitandi heldur hafði einfaldlega ekki skilið nákvæmlega hvað í bréfinu stóð og ekki áttað sig 
á mikilvægi þess. Það er því ljóst að þýskukunnáttan kemur að góðum notum og enskan dugir ekki 
alltaf. En þrátt fyrir að sumir viðmælendur teldu sig geta talað og lesið þýsku að einhverju leyti 
fannst þeim þó erfitt að geta ekki átt eðlileg samskipti. Einn viðmælandi sagði að honum þætti erfitt 
að geta ekki skotið einum og einum brandara inn í  samræðum þegar honum datt eitthvað sniðugt í 
hug. Það pirraði hann að geta ekki verið hann sjálfur: 

 
„Þú veist maður nær ekki að koma, ég var oft að hugsa þú veist eins og á kóræfingu 
eða eitthvað þú veist bara dettur í hug einhver brandari...og þó það sé á ensku þá 
þú veist myndi ég samt ekki segja hann þó kannski flestir tali ensku þá er samt 
eitthvað svo asnalegt að segja hann því ekki allir geta skilið hann. Þú veist, það er 
svona alveg eitthvað ohhh. Þú veist ef þú bara vissir ég er fyndin.“ 

 
Annað mikilvægt atriði er skilningur á því sem er að gerast í kringum einstaklinginn. Ef viðkomandi 
skilur ekki tungumálið, skilur hann ekki fréttirnar, sjónvarpsþætti, útvarp og svo framvegis og á þá 
líklega erfiðara með að skilja menninguna og fólkið. Einn viðmælandi sagði að hann væri ekki 
duglegur að fylgjast með því sem væri að gerast, en renndi þó í gegnum blöðin núorðið. Auk þess var 
sjónvarpið ekki í mikilli notkun á heimilinu og það var heldur ekki mikið um bíóferðir þar sem hann 
taldi sig ekki skilja þýskuna nógu vel. Aðspurður hvernig honum hafi gengið að aðlagast að þeirri 
skemmtun og afþreyingu sem í boði væri svaraði hann: 
 

„Ekki vel, eða þú veist, maður fer náttúrulega ekki í bíó þegar maður skilur ekki 
neitt og...sjónvarpsdagskráin er náttúrulega, það er margt geggjað, maður er með 
milljón stöðvar og það er fullt í boði en á meðan það er allt döbbað að þá er allt 
einhvern veginn svolítið þú veist en við höfum alveg horft á þýskar bíómyndir, 
eitthvað sem maður hefur kannski séð áður eða eitthvað, en annars voðalega lítið 
sko.“ 

 
Jou og Fukada (1995) hafa bent á að í gegnum bæði formleg og óformleg samskipti fær 
einstaklingurinn þann félagslega stuðning sem hann þarfnast til þess að takast á við erfiðleika sem og 
tækifæri til þess að læra tungumálið, kynnast menningunni og komast í samband við fleiri 
einstaklinga. Flestum viðmælendum þótti mikilvægt að öðlast góð tök á tungumálinu til þess að geta 
verið virkir þátttakendur í samfélaginu en sumum þótti erfitt að hefja nám í þýsku sem þar af leiðandi 
leiddi til minni samskipta. Helmingur viðmælenda hafði setið einhver þýskunámskeið en hugsanleg 
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ástæða þess að ekki var um fleiri að ræða er hversu dýr þessi námskeið eru. Einn viðmælandi gerði 
sér fljótt grein fyrir því hve mikilvægt væri að tala tungumálið og hún og maðurinn hennar sömdu 
því við fyrirtækið sem hann vinnur hjá um að þau fengju þýskukennslu borgaða af fyrirtækinu. Cohn 
og Wood (1982) hafa einmitt bent á að þegar einstaklingar hafa gott vald á tungumálinu í 
viðkomandi landi eiga þeir auðveldara með að læra á menningu landsins sem og að verða félagslega 
virkir. Þetta er í samræmi við ráðleggingar viðmælanda. En flestir viðmælendanna voru ekki lengi að 
svara þegar þeir voru spurðir hverju þeir myndu ráðleggja vini sínum sem ætlaði að flytja til 
Þýskalands. Flestir töldu mikilvægast að læra tungumálið og komast vel inn í það. Einn 
viðmælandinn taldi að með því að kunna tungumálið yrði allt auðveldara. Hann hafði sjálfur ekki 
lært þýsku en vissi að hann þyrfti að fara að drífa í því, hann taldi að frestunin stafaði ef til vill af því 
að hann vissi að hann færi heim á endanum. Annar viðmælandi sagði: 

 
„Bara að fara á þýskunámskeið...þú veist ég held að það sé aðalmálið koma sér 
strax inn í tungumálið og þá einhvern veginn held ég að fólki líki alltaf betur og 
betur.“ 

 
Allir viðmælendur töldu að það að hafa gott vald á tungumálinu væri mikilvægt til þess að geta haft 
samskipti við fólkið í landinu og aðlagast. Flestir viðmælendanna töluðu um mikilvægi þess að 
kunna tungumálið vel og reyndu hvað þeir gátu að ná tökum á því. Helmingur þeirra hafði setið 
þýskunámskeið að einhverju marki. Flestir voru þeir þó meðvitaðir um mikilvægi þess að æfa sig 
sjálfir, til dæmis með því að horfa á sjónvarp, hlusta á útvarp og lesa. Það voru þó fæstir sem gerðu 
það. Af niðurstöðunum að dæma er hægt að draga þá ályktun fyrir þennan hóp að ofantaldir þættir 
haldist í hendur, það er samskipti við Þjóðverja, vinasambönd og tungumálakunnátta. Þeir 
viðmælendur sem töluðu góða þýsku voru í meiri samskiptum við Þjóðverja og áttu stærri vina- og 
kunningjahóp sem samanstóð meðal annars af Þjóðverjum.  
 
 

LOKAORÐ 
 
Rannsókn þessi gefur vísbendingar um samskiptaaðlögun heimavinnandi maka Íslendinga sem 
búsettir eru í Þýskalandi og Sviss. Niðurstöður þessarar rannskóknar gefa til kynna að makarnir hafi 
almennt ekki náð að aðlagast vel félagslega. Flestir áttu mjög lítil samskipti við Þjóðverja nema ef 
þeir þurftu á hjálp að halda til dæmis í verslunum. Margir hverjir áttu fáa eða enga vini og áttu í 
erfiðleikum með tungumálið. Þessar niðurstöður eru nokkuð varhugaverðar þegar litið er til 
rannsóknar Shaffer og Harrison (2001), en þar kom fram að makar útsendra starfsmanna sem 
jákvæða reynslu höfðu af því að búa erlendis, höfðu allir lært tungumálið eða að minnsta kosti 
grunndvallaratriði þess. Aftur á móti hafði enginn þeirra maka sem neikvæða reynslu hafði af því að 
búa erlendis haft fyrir því að reyna að læra tungumálið. Samkvæmt því er full ástæða fyrir 
mannauðsdeildir íslenskra fyrirtækja að skoða þann möguleika að bjóða bæði starfsmönnum og 
mökum upp á tungumálanám og þjálfun til þess að auðvelda aðlögunina. Ef ekkert er aðhafst er 
líklegra að útsendir starfsmenn taki síður að sér verkefni erlendis eða komi fyrr heim en áætlað var 
sem hugsanlega verður til þess að báðir aðilar hljóti verr af. Það er bæði fyrirtækið og tiltekinn 
starfsmaður. Mikilvægt er þó að hafa í huga að niðurstöður rannsóknarinnar gefa einungis 
vísbendingar um hvernig mökum Íslendinga í Þýskalandi og Sviss gengur að eiga samskipti og að 
ekki er hægt að yfirfæra niðurstöðurnar yfir á önnur lönd eða maka frá öðrum löndum.  
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SAMANTEKT 
 

Um það leyti sem þessi grein birtist kann að vera að draga til tíðinda í því hvernig 
fiskveiðistjórnunarkerfi við Ísland eigi að vera háttað næstu árin. Einn angi þeirrar 
umræðu er spurningin um hvaða áhrif breytingar hafa á reikningsskil þeirra 
fyrirtækja sem keypt hafa sér aflaheimildir á liðnum árum og hvernig þau eiga að 
færa þann kvóta í ársreikningum sínum er þau munu hafa til afnota í framtíðinni.  
Lánadrottnar fyrirtækjanna hafa einnig lýst skoðunum sínum á því hvaða áhrif 
færsla veiðiheimildanna í ársreikninga fyrirtækjanna kann að hafa á mat lána-
drottnanna á þessum skuldunautum sínum.    
 

 
INNGANGUR 

 
Skipting aflaheimilda á Íslandsmiðum hefur verið umdeild allt frá því aflamarkskerfi var fyrst tekið 
upp árið 1983 og fram til dagsins í dag. Ofveiði og umframafkastageta fiskveiðiflotans varð til þess 
að gripið var til þess ráðs að úthluta fiskveiðiheimildunum til einstakra skipa. Hvert skip eða 
skipstjóri fékk heimild til að veiða ákveðna hlutdeild í heildarafla sem ákvarðaður var hverju sinni.  
Þegar framsal aflaheimilda var gert mögulegt (með kaupum og sölu á skipum sem aflaheimildir 
fylgdu) með lögum frá árinu 1990 fór að draga verulega úr sóknargetu fiskveiðiflotans og stærð hans 
varð líkari því sem til þurfti til að ná hinu takmarkaða aflamagni.   
 
Með framsali aflaheimilda, sem var nauðsynlegt til að draga úr umframafkastagetu fiskveiðiflotans, 
áttuðu stjórnmálamenn og almenningur sig á þeim fjármunum sem lágu í aflaheimildunum. Smátt og 
smátt leiddi þetta til aukinnar umræðu um hvernig aflaheimildunum hafði verið dreift í upphafi og 
spurningin um réttlæti í því sambandi orðið háværari.  
 
 

RÉTTINDI / EIGNIR 
 
Í byrjun var aflaheimildum úthlutað án þess að gjald kæmi fyrir. Þegar framsal aflaheimilda var svo 
gert mögulegt voru einu fjármunirnir sem fóru milli manna, þeir fjármunir, sem útgerðarmenn 
greiddu hverjir öðrum þegar aflaheimildir skiptu um hendur, aflaheimildir sem upphaflega hafði 
verið úthlutað án þess að fyrir þær væri greitt. Allt frá upphafi kvótakerfisins og enn frekar með 
heimildinni til framsals kvótans hefur kerfið legið undir ámæli fyrir að vera óréttlátt og keyrði um 
þverbak þegar umtalsverðar fjárhæðir, svo skipti tugum og hundruðum milljóna króna, skiptu um 
hendur án þess að nokkur hluti þeirra fjármuna rynni í sameiginlegan sjóð landsmanna. 
 
Þetta fyrirkomulag hefur jafnt og þétt aukið á sundurlyndi meðal þjóðarinnar um fyrirkomulag 
fiskveiðanna svo þess hefur verið freistað að leita leiða til að draga úr óánægjunni með 
fiskveiðistjórnunarkerfið. Ýmsar hugmyndir hafa verið settar fram í þessu skyni, bæði af 
stjórnvöldum og öðrum (Alþingi, 2011). Þessar hugmyndir eru býsna fjölbreytilegar, þær byggja á 
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mörgum mismunandi leiðum til úthlutunar aflaheimila samhliða, þannig að meta þyrfti hverja leið 
fyrir sig ef fram færi allsherjarúttekt á þeim leiðum sem þykja koma til greina.   
 
Ein er þó sú hugmynd sem er sjálfu sér samkvæm og þannig sett fram að auðvelt er að meta hana. Til 
einföldunar er sú leið ein valin til umfjöllunar hér en um leið þarf það ekki að þýða að aðrar leiðir 
megi ekki skoða einnig út frá sömu nálgun. Hér er átt við tilboðsleiðina. Sú hugmynd sem nefnd 
hefur verið tilboðsleið er í sem stystu máli sú að gert er ráð fyrir að öllum fiskveiðiheimildum sé 
úthlutað í einu með þeim hætti að núverandi heimildir verði allar innkallaðar í upphafi, 95% þeirra sé 
strax úthlutað til núverandi kvótahafa til afnota næstu 20 árin en afnot af þeim 5% sem eftir eru séu 
boðin upp og afhent hæstbjóðanda til notkunar næstu 20 árin. Svona haldi þetta svo áfram, 5% 
heildarkvótans verði leigður nýjum kvótahöfum til 20 ára í senn. Þessi leið hefur fram yfir flestar 
aðrar sem fram hafa verið settar að hún er sjálfum sér samkvæm, einföld í framkvæmd og án 
undantekninga. Aðrar leiðir, sem viðraðar hafa verið, eru leiðir sem gera ráð fyrir úthlutun kvóta 
samkvæmt fyrirframgefnu byggðamynstri. Þær leiðir gera ekki ráð fyrir einni einfaldri reglu líkt og 
tilboðsleiðin heldur er fjölbreytileiki þeirra meiri en svo að hægt sé að gera úttekt á því fyrirkomulagi 
í einni grein eins og áður greinir (Axel Hall o.fl, 2011). Því hefur tilboðsleiðin verið valin hér til 
skoðunar fremur en aðrar leiðir sem settar hafa verið fram m.t.t. hvernig slíkt fyrirkomulag birtist í 
ársreikningum fyrirtækja samkvæmt lögum um ársreikninga sem byggja á Alþjóðlegu reikningsskila-
stöðlunum IFRS  (Lög um ársreikninga nr. 3/ 2006). Látið er nægja að skoða þau álitamál sem kunna 
að vera uppi út frá Alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum þar sem þeir mynda þann grunn sem hin 
íslensku lög um ársreikninga byggja á. Þó er ekki útilokað að einstök viðfangsefni sem hér eru til 
skoðunar séu svo sérstök og án fordæma að IASB (Alþjóðareikningsskilaráðið) hafi ekki myndað sér 
skoðun á öllum sjónarmiðum sem það varðar og kunna að vera  uppi. Á þetta hefur þó ekki reynt til 
neinnar hlítar en gæti komið upp síðar og þyrfti þá að beina viðfangsefninu til IASB til sérstakrar 
úrlausnar.  
 
Einnig kynni það að vera sérstakt athugunarefni hvort 5% fyrning aflaheimilda, samkvæmt tilboðs-
leið, leiðir til meiri sveiflna í aflaheimildum útgerða en útgerðir hafa orðið fyrir á undanförnum árum 
af völdum almenns aflasamdráttar, þ.e. aflarýrnunar sem leiðir af því þegar Hafrannsóknarstofnun 
gefur til kynna að draga þurfi úr heildarafla vegna fiskverndarsjónarmiða og í framhaldinu gefi 
Sjávarútvegsráðuneytið út minni aflaheimildir. Þar hafa sveiflur verið verulegar milli ára og jafnvel 
meiri en sem nemur þeim 5% sem fyrirhugað er að fyrna samkvæmt tilboðsleið eins og henni hefur 
verið hér lýst. Sú athugun mun þó ekki fara fram hér.     
 
 
IFRS – IASB 

Almennt gildir um ástæður reikningsskila hjá útgerðum og öðrum fyrirtækjum að eigendur (t.d. hlut-
hafar í almenningshlutafélagi), stjórnendur og opinberir aðilar fá þar upp í hendurnar, með 
samræmdum og sjálfum sér samkvæmum hætti, fjárhagsupplýsingar sem nýtast til ákvarðanatöku 
innan fyrirtækisins. Upplýsingarnar eru ekki síður hugsaðar fyrir lánadrottna og hugsanlega fjárfesta 
auk þess sem lög um ársreikninga einfaldlega kveða um slíkt þannig að skattyfirvöld geta byggt 
álagningu sína á þessum upplýsingum. Um tilgang reikningskila samkvæmt lögum er helst fjallað í 
Fylgiskjali (Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu 
alþjóðlegra reikningsskilastaðla) laga um ársreikninga (Lög um ársreikninga nr. 3/2006) þar sem 
bent er á mikilvægi þess að sömu reglur gildi í einstökum löndum svo bera megi saman tölur 
einstakra fyrirtækja óháð staðsetningu þeirra. Þar sem segir m.a. „Til þess að bæta starfsemi innri 
markaðarins skal þess krafist að félög, sem eru skráð í kauphöllum, beiti einu safni afar vandaðra 
alþjóðlegra reikningsskilastaðla þegar þau semja samstæðureikningsskil sín. Enn fremur er mikilvægt 
að reikningsskilastaðlar sem félög í bandalaginu, sem eru aðilar að fjármálamörkuðum, fara eftir séu 
alþjóðlega viðurkenndir og eigi við alls staðar í heiminum. Þetta felur í sér aukna samræmingu 



16 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 23.mars 2012  
 

reikningsskilastaðla, sem eru nú í notkun á alþjóðavettvangi, og lokatakmarkið er að setja fram eitt 
safn alþjóðlegra reikningsskilastaðla“ (Lög um ársreikninga nr. 3/2006). 
 
International Financial Reporting Standards (IFRS) eru þeir alþjóðlegu reikningsskilastaðlar sem 
gilda á Íslandi, gefnir út af International Accounting Standards Board (IASB), sjálfseignarstofnun 
sem gefur út þá reikningsskilastaðla sem víðast hvar er stuðst við í veröldinni, en þó ekki vestanhafs. 
Meðal þess sem segir þar sem IASB fjallar um tilurð og tilgang staðlanna er:  
 

„35 Substance over form.   

If information is to represent faithfully the transactions and other events that it 
purports to represents, it is neccessary to that they are accounted for and presented 
in accordance with their substance and economic reality and not their legal form“ 
(IASB, 2005, bls. 39).  

 
Af þessari tilvitnun má ráða að staðlarnir eru ekki ætlaðir til orðhengilsháttar og túlkunaræfinga í 
orðfæri heldur skiptir þar meginmáli innihald og þau raunverulegu viðfangsefni sem við er að glíma.  
Staðlarnir eru alls í 41 kafla þar sem lýst er markmiðum og nálgunum IASB að viðfangsefnum hvers 
kafla. Þar á eftir fylgir röksemdafærsla og nokkrar útlistanir. Einnig er í sérstökum viðaukum við 
hvern kafla greint frá breytingum sem hafa orðið frá fyrri útgáfu og ástæður þeirra breytinga raktar. 
Meðal þeirra sem hafa nálgast þessa umfjöllun er Endurskoðunarskrifstofan Deloitte (Þorvarður 
Gunnarsson o.fl., 2011). Sú vinna hefur öll verið unnin samkvæmt samkomulagi við LÍÚ og er það 
rakið í heimildinni. 
 
IFRS og tilboðsleiðin  

Það viðfangsefni sem hér er tekið til umfjöllunar, þ.e. innköllun allra aflaheimilda, endurúthlutun 
95% þeirra til 20 ára og svo árlegt uppboð á 5% aflaheimildanna er það sem verður hér skoðað út frá 
IFRS. Það sem kynni að vera álitaefni hér er spurningin um hvernig eigi að meðhöndla samkvæmt 
IFRS er: 
 

1. þær aflaheimildir sem nú eru hjá einstökum útgerðum ef um kerfisbreytingu 
(innköllun) á þeim verður að ræða og svo eftir hina mögulegu innköllun 
 

1.1. aflaheimildir sem útgerðir fá afnotarétt af til næstu 20 ára án endurgjalds 
(95% aflahlutdeildarinnar) og loks 
 

1.2. aflaheimildir sem útgerðir kunna að kaupa (öðlast eftir tilboðsgjöf) af þeim 
5% heildaraflamarksins sem boðin verða upp árlega og kann að koma í 
þeirra hlut. 

 
Margar fleiri útfærslur eru til eins og áður er rakið (Alþingi, 2011) en þeim verða ekki gerð skil hér 
heldur einskorðast umfjöllunin um fyrirkomulagið sem kallað hefur verið tilboðsleið.  
 
Almennt má má segja að um afnotarétt gildi hinar almennu reglur um fyrirframgreiðslu leigugjalds 
þ.e. að fyrirframgreiðsla fyrir afnotarétt af fiskveiðiauðlind 20 ár fram í tímann megi meðhöndla líkt 
og hvern annan leigurétt og er þar nærtækast að taka húsnæði og leigu sem fyrir það er greidd, sem 
hliðstæðu. Ef greitt er fyrirfram fyrir afnot af húsnæði þá öðlast leigutakinn rétt með hinni fyrirfram-
greiddu leigu sinni sem hann færir í efnahagsreikningi sínum meðal eigna sinna sem fyrirframgreidd 
leiga. Hin almennu sjónarmið að baki þessari nálgun eru auðvitað þau að viðkomandi hefur öðlast 
afnotarétt sem er ekki ýkja frábrugðinn eignarétti í því tilliti að um ákveðið (endanlegt) árabil getur 
hann hagnýtt þann rétt sem af þessu stafar líkt og hann væri skráður eigandi hans. Þessi sjónarmið 
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geta gilt um hvort heldur er húsnæði eða fiskveiðiréttindi. Nokkuð ljóst er að vanda þarf til laga-
breytinganna á löggjöfinni um úthlutun fiskveiðiheimildanna þannig að ljóst sé hvað verið er að gera 
og að það falli athugasemdalaust undir IFRS. Þannig gengur IFRS út frá hinu efnislega formi, sem er 
ljóst að umbreytingin á við (IASB, 2005).  
 
Hið útgefna IFRS, viðbætur og skýringar 

Þeir kaflar í staðlinum sem einkum koma til álita til að tengja við viðfangsefnið eru 17. og 38. kafli.  
17. kafli (IAS 17) sem heitir „Leases“ tekur á hvers konar leigusamningum nema hvað þar segir: 
 

„This standard shall be applied in accounting for all leases other than: (a) leases to 
explore for or use minerals, oil, natural gas and similar non-regenrative resources; 
and...“ (IASB, 2005, bls. 892). 
 

Hér er vissulega verið að fjalla um náttúruauðlindir sem á margan hátt svipar til fiskveiða sem gæti 
leitt hugann að því að kaflinn eigi við fiskveiðar.  En svo kemur fram: 
 

„A finance lease is a lease that transfers substantially all the risks and rewards inci-
dental to ownership of an asset.  Title may or may not eventually be transferred“ 
(IASB, 2005, bls. 892).  

 
Á grundvelli framanritaðs ætti það ekki endilega að þurfa að útloka að 17. kaflinn eigi við fiskveiði-
heimildir. Mótbára gegn því, hvort sem hún hefur verið endanlega til lykta leidd eða ekki, er að 
kaflinn eyðir mestu púðri í að fjalla um „áþreifanlegar“ eignir sem teknar eru á leigu, á borð við 
húsnæði og land en ekki „réttindi“ á borð við fiskveiðiréttindi sem heimila leigutaka að leitast við að 
nýta þann rétt sem hann hefur greitt fyrir, en tryggir honum það ekki. Ljóst má hins vegar vera af 
fyrri tilvitnuninni að einhvers annarsstaðar í IFRS er tekið sérstaklega á náttúruauðlindum, sennilega 
út frá fyrrgreindri ályktun um að í því eru fólgin réttindi en ekki er um áþreifanlegt fyrirbrigði að 
ræða. Því er það fremur kafli 38 sem kemur til álita og það er einnig í samræmi við álit Deloitte 
(Þorvarður Gunnarsson o.fl., 2011). Kafli 38 í IFRS heitir aftur á móti „Intangible assets“  og tekur 
þar m.a. á leigusamningum um tiltekin réttindi þ.á.m. fiskveiðiréttindi. Að nokkru leyti er 38. kafla 
ætlað að taka við því sem víða er kallað ótalið annars staðar því þar segir: 
 

„The objective of this Standard is to prescribe the accounting treatment for 
intangible assets that are not delt with specificallly in another Standard“ (IASB, 
2005, bls.  1594).   

 
Í ljósi þessa má horfa til flokkunar fiskveiðiheimilda undir gildissvið 38. kafla án þess að útiloka að 
annað kunni að koma til álita.  
 
Leiga/kaup aflaheimilda - áhrif á efnahagsreikning 

Þar sem fjallað er um gildissvið 38. kafla IFRS staðalsins segir að hann taki til eftirfarandi:  
 

„Intangible assets  ... Common examples of items encompassed by these broad hea-
dings are computer software, patents, copyrights, motion picture films, custom lists, 
mortgage servicing rights, fishing licences, import quotas, franchises, customer or 
supplier relationships, customer loyalty, market share and marketing rights“ (IASB, 
2005, bls. 1597). 
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E.t.v. kann einhverjum að þykja sérstakt að sjá í hvaða félagsskap fiskveiðikvótar hafa ratað þarna en 
ef skoðað er hvað að baki býr er ljóst að hér er á margan hátt um rökrétta niðurröðun að ræða. Hér er 
nefnilega aðeins afhent heimildin til að veiða fiskinn en ekki fiskurinn sjálfur. Sé þetta haft til 
hliðsjónar skýrir það félagsskap fiskveiðanna. Litlu síðar segir nefnilega einmitt um skilyrðið sem 
ofangreint þarf að uppfylla til að vera þarna með: 
 

 „ ... control over resources...“ (IASB, 2005, bls. 1597).  
 
og það er einmitt kjarni málsins og ennfremur:  
 

„An asset meet the identifiability criterion in the definition of an intangible asset 
when it:  

(a) is separable, ie is capable of being separated or divided from the entitiy and sold, 
transferred, licenced, rented or exhcanged, either individually or together with a 
related conract, asset or liability; or  
 

(b) arises from contractual or other legal rights, regardless of whether those rights are 
transferable or separable from the entity or from other rights and obligations“ 
(IASB, 2005, bls. 1597). 

 
Ofangreindar tilvitnanir gefa til kynna að fiskveiðiréttindi sem úthlutað hefur verið eða leigð til 
ákveðins tíma samkvæmt tilboðsleið uppfylla þau skilyrði sem þarna eru sett um yfirráð leigutakans 
yfir hinu leigða. Til að hnykkja enn frekar á um til hvaða réttinda kaflinn taki þá segir ennfremur: 
 

„17 The future economic benefits flowing form an intangible asset may include 
revenue from the sale of products or services, cost savings, or other benefits 
resulting from the use of the asset by the entity.“  (IASB, 2005, bls. 1598). 
[undirstrikun mín] 

 
Aflaheimildir til skipa á Íslandsmiðum uppfylla öll þessi skilyrði sem hér eru sett fram um að hinn 
hagræni ávinningur af hagnýtingu aflaréttindanna komi þeim til góða. Ennfremur: 
 

„21  An intangible asset shall be recognised if, and only if: 
(a) it is probable that the expected future economic benefits that are attributable to 

the asset will flow to the entity: and  
(b) the cost of the asset can be measured reliably“  (IASB, 2005, bls. 1599).  

 
Litlu síðar: 

 
„24  An intangible aset shall be measured initially at cost“  (IASB, 2005, bls. 1599). 

Svo: 
„26 In addition, the cost of a separately acquired intangible asset can usually be mea-
sured reliably.  This is particularly so when the puchase considerations is in the form 
of cash or other monetary assets“  (IASB, 2005, bls. 1600). 

 
Af ofangreindu má ljóst vera að aflaheimildir samkvæmt skilgreiningu tilboðsleiðar, hvort sem þær 
hafa verið keyptar af öðrum útgerðum upphaflega, eða í útboði síðar, geta fallið hér undir. Aðeins 
verður ljóst að vera hvaða greiðslur hafi komið fyrir þær og hvernig þær hafi verið greiddar. Í 
staðlinum segir ennfremur: 
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„Past expenses not to be recognised as an asset 
71  Expenditure on an intangible item that was initially recognised as an expense 
shall no be recognised as part of the cost of an intangible asset at a later date“ 
(IASB, 2005, bls. 1609). 
 

Það sem hér er  átt við er að ekki er hægt að bæta við verðmæti fyrirliggjandi eigna, þ.e. ekki er hægt 
að auka á verðgildi þeirra með kostnaði sem áður hefur fallið til og verið greiddur. Samkvæmt 
framangreindu er einsýnt að þau tilvik sem að framan eru rakin þ.e. töluliðurinn 1.1 þ.e. sá hluti 
upprunalegu aflaheimildanna (95%) sem kemur sjálfkrafa í hlut núverandi kvótahafa og 1.2, 
veiðiréttindi sem útgerðir öðlast með tilboðsgjöf til 20 ára eftir kerfisbreytingu, geti sem hægast 
flokkast undir 38. kafla alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna.    
 
Afskrift aflaheimilda 

Ef flokkun aflaheimildanna sem þarf að eiga sér stað samkvæmt IFRS – staðlinum sbr. hér að ofan er 
skoðuð, þá leiðir af sjálfu sér hvaða aðferðum á að beita við afskrift þeirra. Um það segir svo í 38. 
kafla: 
 

„The amortisation method used shall reflect the pattern in which the asset‘s future 
economic benefits are expected to be consumed by the entity. If that pattern cannot 
be determined reliably, the straight-line method shall be used. The amortisation 
charge for each period shall be recognised in profit or loss unless this or another 
Standard permits or requires it to be included in the carrying amount of another 
asset“ (IASB, 2005, bls. 1613). 

 
Samkvæmt þessu ættu aflaheimildirnar, sem greitt hefur verið fyrir, að afskrifast samkvæmt bein-
línu-afskrift á þeim tíma sem þær eru fyrirtækinu til ráðstöfunar. Samkvæmt tilboðsleið til 20 ára, 
eins og um hana hefur verið fjallað hér, þýðir það 5% afskrift á ári á þeirri fjárhæð sem fyrirtækið 
hefur þurft að ráðstafa til kaupa á aflahlutdeild, ýmist frá fyrri tíð eða eftir innköllun og síðan ráð-
stöfun á 5% heildaraflahlutdeildarinnar hafi viðkomandi útgerð boðið í þann hlut og hlotið hann.    
 
Aflaheimildum á Íslandsmiðum hefur fram til þessa verið úthlutað ótímabundið og í samræmi við; 

 
„107 An intangible asset with an indefinite useful life shall not be amortised“ 
(IASB, 2005, bls. 1615). 

 
en aflaheimildir útgerðarfyrirtækja hafa einmitt ekki verið afskrifaðar fram að þessu. Með þeirri 
breytingu að aflaheimildunum yrði útlutað/leigðar hæstbjóðanda til 20 ára í senn, samkvæmt tilboðs-
leið, er ljóst að til afskrifta kemur venjubundin beinlínu-afskrift eins og áður er lýst.  
       
Niðurstaða 

Af ástæðum sem ekki hafa verið nægjanlega skýrðar hafa flestar þær hugmyndir (Alþingi, 2011) sem 
nú eru uppi um breytingu á kvótakerfinu verið sagðar breyta svo efnahagsreikningum þeirra sjávar-
útvegsfyrirtækja sem hafa fjárfest í kvóta að við það verði ekki unað. Aukinheldur breyti það fjárhag 
viðskiptabanka þeirra sem tekið hafa veð í kvótum fyrirtækjanna (Steinþór Pálsson, 2011). Reyndar 
er sú umfjöllun ekki beinlínis um þá afmörkuðu hugmynd sem hér er til umfjöllunar þ.e. hina svo-
kölluðu  tilboðsleið sem gerð var grein var fyrir í upphafi að yrði umfjöllunarefnið hér heldur um 
breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu yfirleitt.  
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Meðferð nýrrar tilhögunar fiskveiðiheimilda með innköllun aflaheimilda samkvæmt tilboðsleið fellur 
ágætlega að 38. kafla IFRS – staðalsins líkt og fleiri hafa komist að raun um (Þorvarður Gunnarsson, 
o.fl., 2011) og veldur engum sérstökum vandkvæðum, túlkunum eða útlistunum hjá íslenskum 
sjávarútvegsfyrirtækjum eða lánadrottnum þeirra líkt og rakið er í kaflanum Leiga/kaup aflaheimilda 
- áhrif á efnahagsreikning. Gildir þar einu um hvort um er að ræða aflaheimildir sem verða eftir hjá 
einstökum útgerðum til næstu 20 ára, eftir innköllun aflaheimilda (95% þeirra) eða þann hluta sem 
einstakar útgerðir öðlast nýja heimild til veiða úr, í árlegu uppboði á 5% heildaraflahlutdeildarinnar.  
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FERHYRNINGURINN: MYNDRÆN  
FRAMSETNING Á ÁRSREIKNINGI 

 
Einar Guðbjartsson, dósent, Háskóli Íslands 

 
 

SAMANTEKT 
 

Oftar en ekki getur það verið erfitt að gera sér grein fyrir því hvernig 
fjárhagsstærðir þróast t.d. hvað varðar eignir, skuldir, tekjur og gjöld. Hvenær 
eru fyrirtæki að stækka eða minnka? Ferhyrningurinn getur komið að góðu 
gagni við samanburð, annars vegar á milli fyrirtækja eða atvinnugreina og 
hins vegar á milli ára með sama fyrirtæki. Í greininni eru fjögur fyrirtæki 
skoðuð með tilliti til tíma og hægt er að sjá þróun þeirra hvað varðar 
efnahags- og rekstrarreikning. Einnig kemur fram samanburður á milli 
atvinnugreina, annars vegar tölvu- og samskiptafyrirtæki (árin 2008-2011) og 
hins vegar fjármálafyrirtæki (2002-2007). Það sést greinilegur munur á milli 
þessara tveggja atvinnugreina í því hvernig efnahags- og rekstrarreikningar 
þróast yfir tíma. Tilgangurinn með ferhyrningnum er að auka skilning á 
aðstæðum með upplýsingum sem til staðar eru en settar fram með nýjum 
hætti. 

 
 

INNGANGUR  
 
Hin hefðbundna greining ársreikninga er að nota kennitölur og formúlur hvers konar til þess að lýsa 
fjárhags- og rekstrarlegum aðstæðum sem og þróun o.þ.h. Í því sambandi er hægt að nota t.d. lárétta 
eða lóðrétta greiningu, eftir því hvort það er verið að skoða fyrirtækið sjálft á ákveðnum tímapunkti 
eða yfir tíma. Tölur breytast fljótt og oft er erfitt að gera sér grein fyrir því hvernig þróun er í raun og 
veru. En getum við „séð“ fyrirtækið í formi talna úr ársreikningi og reynt að átta okkur á því hvernig 
fyrirtækið þróast? Bakgrunnur þessarar greinar er að gera fyrirtæki „sjáanleg“ á einfaldan og 
skiljanlegan hátt. Ferhyrningurinn er líkan sem hefur þessi einkenni og hægt er bæði að nota tölustafi 
og bókstafi sem eru oft auðveldara að skilja þegar lýsa á framvindu margra ára og með uppsöfnuðum 
fjárhæðum (Polesie, 1989).  
 
„Hið fullkomna líkan“ sem hægt er að nota á öll fyrirtæki, er væntanlega ekki til. Það er alltaf 
eitthvað sérstakt við hvert fyrirtæki, sem gerir það frábrugðið öðrum, jafnvel innan sama geira, svo 
sem stefna, vörutegund o.s.frv. Með því að skoða þróun vaxtar t.d. í eignum, skuldum, tekjum og 
gjöldum er möguleiki að gera sér grein fyrir þeim stefnumarkmiðum og stjórnun er því fylgja hjá 
viðkomandi fyrirtæki og bera það saman við sambærileg fyrirtæki eða innan sömu iðngreinar eða á 
milli landa. 

 
 

UM KENNITÖLUR 
 
Á fyrsta áratug 21. aldar fjölgaði fyrirtækjum á hinum íslenska hlutabréfamarkaði mikið og umfang 
þeirra einnig, mælt í krónum og aurum. Þegar mest lét voru um 80 fyrirtæki skráð á 
hlutabréfamarkaðinn. Umfang þeirra jókst meira og minna í samræmi við umfang hagkerfisins. 
Fjármálakreppan á haustmánuðum 2008 breytti allmiklu á íslenska hlutabréfamarkaðinum. En það 
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voru ekki einungis íslensk fjármálafyrirtæki sem urðu mörg hver órekstrarhæf heldur einnig í 
Bandaríkjunum og Evrópu. Það kom oft í fréttum á þessum tíma að „enn eitt fjármálafyrirtækið hafi 
verið lokað....“ og tapið hafi verið svo og svo mikið. En í raun hvað voru þessi fyrir „stór“ eða 
„lítil“? Ein leið til að sjá það er að lesa og greina ársreikninga þess en við hvað skal miða? Fyrir 
langa löngu voru fjárhæðir í hundruðum króna, svo í þúsundum króna, svo í hundrað þúsundum 
króna, svo í milljónum og í hundrað milljónum króna, svo í milljarða króna og hundrað og undir það 
síðasta í þúsundum milljarða. Núllin voru orðin svo mörg að framsetning ársreikninga var kominn í 
þúsundir milljóna. En hvort sem reksturinn og eignirnar eru framsettar í hundruðum króna eða í 
þúsundum milljóna þá þarf ekki fleiri blaðsíður fyrir rekstrar- og efnahagsreikning. Í erlendum 
ársreikningum er oftar en ekki notast við milljarða í viðkomandi gjaldmiðli.  
 

Ársreikningur hefur mörgum hlutverkum að gegna miðað við þann fjölda hagsmunaaðila sem lesa 
ársreikninginn. Það getur verið virðismat á rekstri, hlutabréfum og þess háttar, einnig að skoða 
langtíma þróun á eignum, skuldum og eigið fé, tekjum og kostnaði. Til að fá betri skilning á því 
„hvað sé að gerast“ í fyrirtækinu eru kennitölu notaðar. Kennitölugreining miðast oftast við að nota 
fjárhagslegar upphæðir í teljara og nefnara. Kennitölurnar hafa svo verið flokkaðar í ákveðna flokka, 
t.d. um veltufé, fjármögnun og ávöxtun. Flestar kennitölur sem notaðar eru í kennslubókum eru 
kennitölur sem komu fram á árunum 1930-1950. Nýjar kennitölur hafa komið fram eins og EBIT og 
EBITDA samhliða því sem fjármálaafurðum hefur fjölgað mjög mikið, t.d. fjármögnunar-
leigusamningar, rekstrarleigusamningar, valréttarsamningar hvers konar (Young, 1996). En hvað 
segja kennitölur okkur? Hver kennitala á að hafa hver sína vísbendingu. Með því að hafa fleiri 
kennitölur þá ættum við að fá betri/aðra mynd af „stöðunni“ hjá viðkomandi fyrirtæki. Tölur á blaði 
segja ekki alltaf alla söguna. En hvenær vitum við það? Oftar en ekki er sagt að ein mynd segi meira 
en þúsund orð. Erfitt getur verið að lýsa flugeldasýningu, þar kemur myndin að góðum notum. Getur 
það verið að ofurtrú sé á kennitölur? Ef kennitölur segja alltaf rétt til um ástand fyrirtækisins en þá 
hvers vegna lenda svo mörg fyrirtæki í rekstrar- og/eða fjárhagslegum erfiðleikum eða jafnvel 
gjaldþroti. Kennitölur hafa ekki breyst mjög mikið frá fyrri árum en aftur á móti hefur efnahags-, 
rekstrar- og fjármálalega umhverfið breyst mjög mikið. Getur það verið að notagildi kennitalna sé að 
minnka vegna þess að fyrirsjáanleikinn og áreiðanleikinn í efnahagslega umhverfinu hefur minnkað? 
Ferhyrningurinn leysir ekki þetta viðfangsefni en mögulega skapað nýja sýn á fyrirtæki og þá 
mögulega annan skilning á því hvað er að gerast, t.d. hvernig breyting á fjárhagslegu umfangi er 
háttað eða hvernig tímabils fjárhæðir breytast í hlutfalli við tímapunkts fjárhæðir. 
 

Ferhyrningur 

Ferhyrningurinn tekur tillit til heildartalna, t.d. heildareignir eða heildartekjur. Eins og ferhyrningur 
er uppbyggður þá hefur hann fjórar hliðar (Polesie, 1989). Þessar fjórar hliðar eru; eignir, skuldir og 
eigið fé, tekjur og tap og að síðustu kostnaður og hagnaður. Með þessu móti fáum við mótsettar 
hliðar sem jafn stórar.  
 

            Tekjur (+ tap) 
 

 

 

  Eignir                                              Skuldir og eigið fé 
 

 

 

          

      Kostnaður + hagnaður 
 
Mynd 1. Grunnforsendur ferhyrnings 
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Með þessu móti fáum við ákveðna mynd af fyrirtækinu, umfang á myndrænu formi. Ein mynd ein og 
sér segir ekki mikið, því þarf annað hvort að hafa tímaröð af ferhyrningum, t.d. í fimm ár eða hafa 
önnur sambærileg fyrirtæki til samanburðar. Það er samanburðurinn sem eykur skilning okkar á því 
hvað er um að vera. Með því að nota ferhyrninginn þá er mögulegt að öðlast nýja þekkingu á 
viðkomandi fyrirtæki t.d. fjárhag og rekstri þess til viðbótar við þá þekkingu sem hefðbundnar 
kennitölur gefa.  
 
Mismunandi form ferhyrnings segir til að ákveðnu marki um hvers konar rekstur er um að ræða 
(Bermann, 1993). Til að mynda ef tekjulínan er lengri en eignalínan þá er mögulegt að um sé að ræða 
þjónustufyrirtæki, þ.e. hefur litlar eignir en miklar tekjur miðað við eignir. Fyrirtækið er með 
veltuhraða eigna stærri en einn.  
 
     Tekjur (+ tap) 
 
 
 
 Eignir        Skuldir 
         og eigið fé. 
 
 
    Kostnaður + hagnaður 
 

Mynd 2. Þjónustufyrirtæki – form ferhyrnings 
 
Með því að skoða þessa lögun á fyrirtækinu þá er hægt að draga vissar ályktanir um hvaða 
atvinnugrein viðkomandi fyrirtæki muni tilheyra. Lögunin fer eftir þeim fjárhæðum sem koma fyrir í 
ársreikningi. Reikningsskilaaðferðir hafa hér mikið að segja, t.d. hvort eignir eru metnar á 
kostnaðarverði eða markaðsverði. Hægt er að „bæta við“ fyrirtækið og skoða mismuninn á 
kostnaðarverði og markaðsverði eigna.  
 

 
           Tekjur (+ tap) 
 
 
 
 Eignir        Skuldir 
         og eigið fé. 
 
 
     
 
    Kostnaður + hagnaður 
 

Mynd 3. Kostnaðarverð eða markaðsverð eigna 
 
Þegar búið er að taka tillit til mismunar á kostnaðarverði og markaðsverði, hér merkt með punkta 
línunni, þá sést hvernig ferhyrningurinn verður stærri. Með þessu móti fáum við „sjónrænan“ 
mismun á þessum forsendum reikningsskilaaðferðanna. Hér er yfirleitt um litla fastafjármuni að ræða 
og eru afskriftir því a.ö.l. lítill hluti af rekstrarkostnaði. 



24 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 23.mars 2012  
 

Ef um fyrirtæki væri að ræða sem krefðist mikilla fjárfestinga, t.d. fasteignafélög eða flugfélög, þá 
fæst annað form á ferhyrninginn. Hér hafa afskriftir mikið að segja og eru a.ö.l. þó nokkur hluti af 
rekstrarkostnaði.  
 
          Tekjur (+ tap) 
 
 
 
  
 
 
  Eignir      Skuldir 
        og eigið fé. 
 
 
  
 
 
 
 
              Kostnaður + hagnaður 
 
 

Mynd 4. Fjárfestingarfrekt fyrirtæki – form ferhyrnings 
 
Á mynd 4 sést að eignalínan er stærri en tekjulínan og er því veltuhraði eigna minni en einn. Ef 
veltuhraði væri jafnt og einn þá væri ferhyrningurinn rétthyrndur. Með þessu móti er hægt fá tölur í 
myndrænt form. Færir þá ferhyrningurinn markaðinum einhverja nýja þekkingu sem við höfðum ekki 
áður? 
 
Hin glögga mynd 

Getur ferhyrningurinn aukið vitund okkar á því hvernig fyrirtæki þróast, stækka eða minnka og með 
því móti aukið fyrirsjáanleikann um það hvert stefnir? Eitt af megin forsendum reikningsskila er 
fyrirsjáanleikinn (IASB, 2010b). Til að styrkja þessa frásögn og einnig staðfesta með aðferðum 
alþjóðlegu endurskoðunarstaðlanna til handa hagsmunaaðilum. Þetta kerfi, endurskoðun, hefur undir 
högg að sækja síðustu árin og jafnvel áratugina vegna þess hve mörg stór fyrirtæki hafa orðið 
gjaldþrota eftir endurskoðun sem var fyrirvaralaus (Venuti, 2004). Eitt frægasta dæmi um þetta er 
Enron gjaldþrotið (U.S. Securities and Exchange Commission, 2001) í BNA 2001 og það nýjasta 
sem kalla má „Enron Japans“ eða Olympus reikningsskilasvindlið (Olympus Corporation, (2011). 
Þarf markaðurinn nýja þekkingu/skilning og þá hvað? Þekking eða skilning sem eflir vísbendingu um 
hvert fyrirtækið er að stefna t.d. með vexti/umfangi í eignum, skuldum, tekjum og gjöldum. 
„Upplestur“ úr ársreikningi er kannski eins og að lýsa „flugeldasýningu“. Gott væri að geta séð þessa 
„flugeldasýningu“. Hvernig er það mögulegt? Ferhyrningurinn er kannski ein leið til þess? Án 
skriflegra gagna, t.d. ársreikninga þá er ekki til nein frásögn. Frásögnin, þ.e. ársreikningurinn er 
takmarkaður af reikningsskilastöðlum, sem eru séðir frá sjónarhorni forskriftakenningarinnar, en 
skýrslur hvers konar, t.d. skýrslur Rannsóknanefnda Alþingis, eru frá sjónarhorni 
staðreyndakenningarinnar. Sagan sem reikningsskilin eiga að upplýsa markaðinn um eru þær 
viðskiptalegu ákvarðanir sem teknar voru í viðkomandi fyrirtæki. Markaðurinn veit það að ekki er 
allt upplýst í reikningsskilum enda er það ekki mögulegt að upplýsa allt. Þess vegna eru ýmiss 
hugtök eins og „glögg mynd“, „mikilvægi“, „efni umfram form“ og fleiri sem eiga að koma í veg 
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fyrir það að mikilvæg atriði komi ekki fram og þar með munu reikningsskilin ekki tilsetta glögga 
mynd (IASB, 2010a). Markaðurinn veit að það vantar alltaf eitthvað, en hvað? Tölur og fjárhæðir 
verða oft illskiljanlegar eftir því sem fjárhæðirnar stækka og rekstrarumhverfið verður flóknara. Af 
því leiðir að reikningsskilin verða flóknari en það er rekstrarumhverfinu “að kenna” en ekki 
reikningsskilastöðlunum. Alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir (IFRS) er tæki sem ætlað er að nota á 
næstum öll fyrirtæki tengd almannahagsmunum, væntanlega í öllum heimsálfum, óháð menningu, 
hagkerfi, rekstrarumhverfi, lagaumhverfi, hagsveiflum o.fl. til að sýna glögga mynd af rekstri og 
fjárhagslegri stöðu viðkomandi fyrirtækis. Það má segja að það er að verða meiri samhæfing í reglum 
reikningsskilanna í heiminum heldur en í umferðalögum og reglum. Að bera saman fjárhæðir í 
ársreikningum á milli ára, t.d. fimm ára yfirliti og verða jafnvel samtímis að huga að tíu kennitölum 
er ekki alltaf létt viðfangsefni. Tíu kennitölur yfir fimm ára tímabil gera fimmtíu tölur, t.d. hvað 
varðar eignir, skuldir, eigið fé, tekjur og kostnað. Það getur oft verið vandi að túlka og greina allar 
þess tölur og setja þær í samhengi við vöxt fyrirtækisins. Í næsta kafla verður tekin fyrir nokkur 
fyrirtæki, innlend sem erlend, fimm til sjö ára rekstrarsögu og þau sett í ferhyrningssniðmótið.  
 

 
FERHYRNINGURINN OG TVÆR ATVINNUGREINAR 

 
Í þessum kafla verður fjórum fyrirtækjum lýst með því að nota ferhyrninginn. Tvö fyrirtæki sem 
tilheyra tölvugeiranum, Microsoft og Google. Hin tvö fyrirtækin eru úr fjármálageiranum, Kaupþing 
Banki hf. og Lehman Brothers. Reynt verður að lýsa því hvernig þessi fyrirtæki í mismunandi 
atvinnugeira hafa stækkað eða minnkað yfir ákveðið tímabil. Tímabilið 2008-2011 fyrir 
tölvufyrirtækin og tímabilið 2002-2007 fyrir fjármálafyrirtækin.   
 

Microsoft  

Fyrst verða tekin fyrirtækin Microsoft og Google og sett í ferhyrninginn til þess að skoða hvernig 
heildarfjárhæðir breytast á fjögurra ára tímabili.  
 
Fyrst verður skoðað Microsoft fyrir árið 2011 og svo verða árin 2008-2011 sett saman í eina mynd. 
Þar sést hvernig tekjur og kostnaður annars vegar og eignir, skuldir og eigið fé hins vegar hafa 
breyst.  
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Mynd 5. Microsoft 2011 
 

Microsoft var með eignir að fjárhæð ca. $108.704 milljónir eða $108,7 milljarða (10-K Annual 
Report, 2011). Strikið sem er á vinstri skalanum á við fjárhæðina sem er fyrir neðan strikið. 
Fjármögnun eignanna var þannig að skuldir voru ca. $51.621 milljónir og $57.083. Hér er búið að 
ramma inn fyrirtækið miðað við þær upplýsingar sem er að finna í ársreikningi fyrirtækisins fyrir árið 
2011. Á sambærilegan hátt er hægt að gera þetta fyrir hvaða ár sem er og eins mörg og tilefni stendur 
til. Heildartekjur Microsoft á árinu 2011 voru 69,9 milljarðar dollara og hagnaður 23,2 milljarðar 
dollara.  
 
Á neðangreindri mynd eru árin 2008-2011 fyrir Microsoft saman komin á einn stað og hægt er að 
bera saman ferhyrninginn fyrir hvert ár (K-10 Annual Reports, 2008, 2009, 2010 og 2011). Fyrst er 
árið 2008 og svo sést að á árinu 2009 stækkaði efnahagsreikningurinn og samhliða því drógust saman 
tekjur um nokkra milljarða dollara, miðað við árið 2008. Spurning af hverju? Þessi þróun er „ekki 
eðlileg“ þ.e. að eignir aukast og tekjur minnka, hér gæti kaup á öðru fyrirtæki hafa átt sér stað og 
tekjustreymi hafi ekki skilað sér að fullu á árinu 2009, t.d. ef fyrirtækið er keypt síðla árs? Atriði sem 
gefur tilefni að skoða. 
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Mynd 6. Microsoft 2008 til 2011 
 
Á árinu 2010 vaxa eignir mikið og tekjur aukast einnig en ekki í sama hlutfalli. Mikil eignaaukning 
verður 2011 en það sést að tekjur aukast ekki hlutfallslega. Hér er atriði sem þyrfti að skoða hvers 
vegna þessi þróun er á þennan veg. Hér væri áhugavert að skoða hvort fyrirtækið er í einhverjum 
endurskipulagningarfasa eða ekki. Það gæti mögulega útskýrt þessar ósamhverfu breytingar.     
 

 

Google 

Á sambærilegan hátt skoðum við Google, fyrirtæki sem hefur verið mjög virkt síðustu árin og hefur 
einnig verið mjög framsækið. Hvernig hefur þróunin orðið hjá Google með tilliti til tekna og 
umfangs efnahagsreiknings. Hægt er að flokka bæði Google og Microsoft undir svokölluð 
mannauðsfyrirtæki og hafa því ekki “mikið af” varanlegum rekstrartengdum eignum í 
efnahagsreikningi sínum. Á árinu 2010 var bókfært verð varanlegra rekstrarfjármuna 9,6 milljarðar 
dollara og bókfært verð viðskiptavildar 7,3 milljarðar dollara.  
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Mynd 7. Google, árið 2011, í milljón dollara,   
 
 

Hér sést að rekstrartengdar eignir eru einungis brot af heildarefnahagsreikningi. Spurning af hverju 
fyrirtækið þarf að hafa svona mikið af veltufjármunum og fjárfestingarbréfum? Veltufjármunir voru í 
árslok 2011 u.þ.b. 52 milljarðar dollara af 72,5 milljarða dollara efnahagsreikningi.  
 
Árin 2008-2011 fyrir Google (10-K Annual Reprot, árin 2008, 2009, 2010 og 2011) hefur 
efnahagsreikningur og rekstrarreikningur þróast eins og vænta má. Tekjustreymi hjá Google vex í 
góðu samhengi við hækkun eigna. Ef arður er ekki greiddur af óráðstafaðu eigið fé þá er innleysti 
hagnaðurinn geymdur í formi fjárfestingarbréfa í efnahagsreikningi sem getur kannski útskýrt 
samsetningu eigna. Eignir sem eru hjá Google eru að minnihluta varanlegir rekstrarfjármunir. 
Fjármálagerningar hvers konar er stór hluti eigna.  
 
Það sést með góðu móti að Google hefur vaxið hraðar en Microsoft og hlutfallslega meira á milli ára. 
Hægt er að segja að vöxturinn sé jafnari hjá Google þessi ár samanborið við Microsoft þar sem 
stærsta breytingin verður árið 2011 samanborið við 2010. 
 
Yfirlitsmynd eins og ferhyrningurinn er veitir ekki svör við öllum spurningum heldur getur dregið 
fram atriði/staðreyndir sem byggja á reikningsskilum sem vert er kannski að skoða betur, atriði sem 
kannski ekki annars hefðu verið í myndinni að greina.  
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Mynd 8. Google, árin 2008 til 2011 
 
Til samanburðar við þessi tvö tölvufyrirtæki þá verða settir fram ferhyrningar fyrir tvö 
fjármálafyrirtæki, Lehmans Brothers, 2003-2007 og Kaupþing, 2003-2007. Annars vegar til þess að 
sýna hvernig hraður vöxtur í fyrirtæki kemur fram í ferhyrningnum og hins vegar þegar talað er um 
fyrirtæki án þess að stærð þess fyrirtækis sé getið. Hvernig á að lýsa því hversu stórt er eitt fyrirtæki?  
 

 

Fjármálafyrirtæki  
 
Hér verða borin saman tvö fjármálafyrirtæki, annars vegar Kaupþing Banki og hins vegar Lehman 
Brothers. Bæði þessi fyrirtæki urðu gjaldþrota á haustmánuðum 2008. Árin 2002-2007 verða því til 
skoðunar. Með því að setja fjárhæðir úr ársreikningum í ferhyrninginn þá getum við „fengið að sjá“ 
hreyfimynd hvernig þessi tvö fyrirtæki hafa stækkað á þessum fimm árum. Fyrst verður Kaupþing 
Banki skoðaður og svo Lehman Brothers. 
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Mynd 9. Kaupþing Banki, 2002-2007 og Arion banki 2009-2010 
 
 
Á myndinni hér að ofan sést hversu Kaupþing Banki stækkaði mikið á árunum 2002 til og með 2007. 
Efnahagsreikningurinn stækkaði t.d. með kaupum á öðrum fyrirtækjum, samruna og aukningu í 
útlánum. Skalinn sem er notaður er sá sami öll árin þannig að þessar heildarfjárhæðir eru 
samanburðarhæfar. Ekki er tekið tillit til verðlagsbreytinga.  
 
Umfang samkvæmt ársreikningum Arion banka fyrir árin 2009 og 2010 eru til viðmiðunar um þá 
breytingu sem orðið hefur á efnahagsreikningi félagsins eftir endurstofnun. 
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Mynd 10. Lehmans Brother, 2003 til 2007 
 
Ef skoðað er hvernig efnahagsreikningur Lehman Brothers breyttist á árunum 2003-2007, því það 
var síðasti ársreikningurinn fyrir heilt ár sem var gefinn út. Þá sést að það er mjög svipuð þróun þar 
eins og hjá Kaupþing. Það má leiða líkur að því að þessi þróun hafi verið hjá fleiri  
fjármálafyrirtækjum. Það væri áhugavert að gera fræðilega rannsókn á því hvernig samspil hefur 
verið á milli rekstrarreiknings og efnahagsreiknings eftir atvinnugreinum.  
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Oftar en ekki er talað um “eitt fyrirtæki” og þá er ekki sagt neitt um það “hversu stórt það er” enda er 
mjög erfitt að lýsa því hversu stór fyrirtæki eru. Ef hægt væri að reikna hvert fyrirtæki t.d. í 
“fereiningar” með því að margfalda saman efnahagsreikning og rekstrarreikning þá væri Lehman 
Brothers með 39.859,13 fereiningar í árslok 2007. Á sama tíma var Kaupþing Banki hf. með 407,33 
fereiningar. Þetta gerir það að verkum að Lehman Brothers er u.þ.b. 97,8 sinnum stærri en Kaupþing 
Banki hf. miðað við gengi í árslok 2007 eða kr. 63,12 fyrir hvern dollar. Ef notað er gengið í árslok 
2011 kr. 122,71 fyrir hvern dollar þá verður stærðarmunurinn 364,48 sinnum. Gengi íslensku 
krónunnar hefur hér mikil áhrif á hversu stór íslensk fyrirtæki eru í samanburði við erlend fyrirtæki í 
þarlendum gjaldmiðli.     

 
 

UMRÆÐA 
 
Tilgangur greinarinnar er að koma með nýja aðferð við að greina þróun á fyrirtækjum þ.e. að vekja 
til umhugsunar þær breytingar sem orðið hafa á heildartölum í efnahagsreikningi sem og í 
rekstrarreikningi. Þessi sýn sem ferhyrningurinn veitir ætti að vekja nýjar spurningar um gang mála 
ef með þarf. Ekki eru notuð ný gögn heldur eru gögnin sett fram á annan hátt en áður og þannig 
fengin ný sýn á sama hlut. Með þessu móti er möguleiki á því að minnka það umfang sem ekki var 
vitað eða þekkt um þróun fyrirtækisins hvað varðar umfang efnahags- og rekstrarreiknings, þ.e.a.s. 
að sjá samspil á milli tímabils fjárhæða og stöðu fjárhæða. Mögulega er hægt að nota ferhyrninginn 
til þess að auka spágildi t.d. hvað varðar rekstrarhæfi, greiðsluerfiðleika og/eða gjaldþrot og þá 
samhliða öðrum formúlum. Eitt og sér gefur ferhyrningurinn ekki ákveðin svör. Bæði Microsoft og 
Google eru stöðug fyrirtæki og sú þróun sem fram kemur með ferhyrningnum er svipuð. Sú þróun 
sem kemur fram bæði hjá Kaupþing og Lehmans Brother er sambærileg, mikill vöxtur. Hvað varðar 
áframhaldandi rannsóknir með ferhyrninginn þá væri næsta skref að auka fjölda fyrirtækja og athuga 
hvort hægt sé að nýta ferhyrninginn til að auka spágildi um væntanlegt rekstrarhæfi viðkomandi 
fyrirtækja og greina stærðarmun á milli fyrirtækja.    
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VARÐVEISLA OG MIÐLUN ÞEKKINGAR 

 
Elsa Grímsdóttir, MS í mannauðsstjórnun og MS í stjórnun og stefnumótun 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent, Háskóli Íslands 
 
 

SAMANTEKT 
 

Hugtakið þekking hefur fengið aukið vægi á meðal fræðimanna og stjórnenda á 
síðustu tveimur áratugum. Þekking er nú talin vera ein mikilvægasta auðlind 
skipulagsheilda. Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á þekkingarmiðlun 
starfsmanna í þekkingarfyrirtæki. Áhersla var lögð á það að rýna í viðhorf og 
upplifun starfsmanna til þekkingarmiðlunar, þar sem skoðaðar eru leiðir til 
varðveislu og miðlunar þekkingar og hvernig hægt er að nýta aðferðir 
þekkingarstjórnunar við miðlun þekkingar. Um eigindlega rannsókn var að ræða. 
Tekin voru viðtöl við 11 starfsmenn þekkingarfyrirtækis. Rannsóknin er 
tilviksrannsókn og varpar hún ljósi á ákveðið tilvik en hefur ekki beint yfirfærslu- 
eða alhæfingargildi. Helstu niðurstöður eru að þörf er á skýrari stefnumótun 
varðandi varðveislu og miðlun þekkingar. Skráning og varðveisla þekkingar er 
ábótavant og greiða þarf götu þekkingarmiðlunar. Skapa þarf aðstæður fyrir 
samveru og samræðu starfsmanna til þess að miðla leyndri þekkingu. Helstu 
hindranir í þekkingarmiðlun starfsmanna eru að upplýsingaflæði og fundarhöldum 
er ábótavant. Einnig hafa ýmsir þættir áhrif eins og persónuleiki, starfshvatar, 
viðhorf og venjur starfsmanna. Greina mátti mikinn áhuga þátttakenda á því að efla 
flæði þekkingar og nýta betur þá þekkingu sem starfsmenn búa yfir og hafa aflað 
sér í verkefnum og með skipulagðri fræðslu. Koma þarf á skipulagðri 
þekkingarmiðlun í formi fræðslu innanhúss, þar sem reynslumeiri starfsmenn miðla 
þekkingu. Þannig er hægt að mæta þörfum starfsmanna um að bæta við sig 
þekkingu í starfi og fræðast um efni er tengist viðfangsefnum og fræðasviði þeirra. 

 
 

INNGANGUR 
 

Þekking er ekki einfalt fyrirbæri heldur sambland nokkurra mismunandi þátta. Þekking er bæði 
flæðandi og formleg og byggir á skilningi einstaklingsins. Þekking hefur verið skilgreind sem blanda 
reynslu, gilda, upplýsinga og innsæis byggðu á sérþekkingu sem skapar grunn eða umgjörð til að 
meta og nýta nýja reynslu og upplýsingar (Davenport og Prusak, 2000). Þekkingarstjórnun má túlka 
sem samheiti yfir aðferðir sem miða að því að móta, skrá niður, varðveita og miðla þekkingu innan 
skipulagsheilda og þá viðleitni að nýta og efla þekkingu sem býr í mannauðnum. Þekkingarstjórnun 
er stýrt ferli þar sem markmiðið er að bæta frammistöðu skipulagsheilda og auka þannig virði og 
samkeppnishæfni þeirra. Skipulagsheildir þurfa að búa yfir skipulagi, stjórnun og tækni til að tryggja 
öflun, varðveislu og miðlun þekkingar. Skapa þarf umhverfi innan skipulagsheilda til þess að 
ávöxtun þekkingarauðlinda verði sem mest. Starfsmenn eru almennt meðvitaðir um mikilvægi þess 
að uppfylla eigin þarfir fyrir þróun í starfi, ekki síður en að uppfylla kröfur skipulagsheilda um 
þekkingu. Þekking sem lærist með þjálfun eða lærdómi eykur möguleika á því að koma þekkingu 
einstaklinga inn í rútínu, skipulag og fyrirtækjamenningu. Starfsmenn eru að vissu leyti háðir því 
hversu virk þekkingarstjórnun er innan skipulagsheildar, ef þeir vilja öðlast þekkingu frá öðrum og 
miðla þekkingu sinni áfram.  
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Markmið þessarar rannsóknar er að rannsaka miðlun þekkingar hjá starfsmönnum 
þekkingarfyrirtækis. Tilgangur hennar er að varpa ljósi á þekkingarstjórnun innan ákveðinnar deildar, 
þar sem lögð er áhersla  á leiðir til varðveislu og miðlun þekkingar.  

 
 

ÞEKKING OG ÞEKKINGARSTJÓRNUN 
 
Hugtakið þekking hefur fengið aukna athygli innan stjórnunarfræðanna síðustu áratugi. Þekking er 
nú talin vera ein mikilvægasta auðlind skipulagsheilda og ekki síst þegar kemur að samkeppnishæfi 
skipulagsheilda (Stenmark, 2001; Awad og Ghaziri, 2004). Þekking er flókið og margþætt hugtak og 
því getur verið erfitt að skilgreina það (Ahmed, Kok og Loh, 2002; Alvesson, 2004). Awad og 
Ghaziri (2004) skilgreina þekkingu sem þann skilning sem menn öðlast með reynslu eða upplifun, 
það er; hvernig á að gera hlutina. Þekking getur einnig verið formleg eða óformleg skráning reglna 
og staðreynda. Samkvæmt Nonaka (1991) á þekking alltaf upptök sín hjá einstaklingnum. Henni er 
síðan umbreytt í skipulagða þekkingu sem nýtist skipulagsheildinni. Davenport og Prusak (2000) 
segja þekkingu ekki vera einfalt fyrirbæri heldur sambland nokkurra mismunandi þátta. Hún er bæði 
flæðandi og formleg og byggir á skilningi einstaklingsins, þannig að erfitt er að lýsa henni með 
orðum eða skilja hana á rökrænan hátt. Þeir segja þekkingu vera sambland reynslu, gilda, upplýsinga 
og innsæis, byggðu á sérþekkingu sem skapi grunn eða umgjörð til að meta og nýta nýja reynslu og 
upplýsingar. Þekking hefur verið skilgreind sem gögn, upplýsingar og þekking. Þegar unnið er með 
þekkingu og þekkingarstjórnun er mikilvægt að skilja þessi þrjú hugtök og tengslin þar á milli 
(Davenport og Prusak, 2000).  
 
Algengt er að flokka þekkingu í ljósa (explicit knowledge) og leynda (tacit knowledge) (Awad og 
Ghaziri, 2004; Daft, 2004; Nonaka og Konno, 1998; Nonaka og Takcuchi, 1995). Ljós þekking er 
skilgreind sem formleg og kerfisbundin þekking sem hægt er að skrásetja, staðla, mæla og miðla með 
skriflegum eða öðrum formlegum hætti, svo sem með handbókum, leiðbeiningum, gagnagrunnum, 
bókum eða skjölum. Ljós þekking getur innihaldið orð, tölur, gögn, formúlur og leiðbeiningar sem 
starfsmenn geta deilt á milli sín. Þessi tegund þekkingar getur verið flutt á milli einstaklinga 
kerfisbundið og formlega. Ljós þekking er bundin við það sem er sjáanlegt (Nonaka og Konno, 1998; 
Nonaka og Takcuchi, 1995). Leynd þekking snýr að persónulegri reynslu, viðhorfi einstaklinga, 
innsæi eða dómgreind. Það getur verið erfitt að stjórna leyndri þekkingu, skrásetja eða skilgreina á 
einfaldan hátt. Samkvæmt Zack (1999) er leyndri þekkingu yfirleitt miðlað í gegnum gagnvirkar 
samræður, sögur og sameiginlega reynslu. Erfitt getur verið að henda reiður á þessa tegund 
þekkingar og miðla henni.  

Svo hægt sé að fanga leynda þekkingu, varðveita hana og miðla á kerfisbundinn hátt er nauðsynlegt 
að gera hana að ljósri þekkingu. Það ferli getur þó reynst erfitt. Í fyrsta lagi eru starfsmenn ekki alltaf 
meðvitaðir um þá leyndu þekkingu sem þeir búa yfir. Í öðru lagi er ekki nauðsynlegt að breyta 
leyndri þekkingu í ljósa til að starfsmenn nýti sér þekkinguna persónulega og í þriðja lagi er 
mögulegt að starfsmenn vilji halda þekkingunni út af fyrir sig til að ná samkeppnislegum yfirburðum 
(Stenmark, 2001). 
  
Þekkingarsköpun er ferli þar sem samspil eða víxlverkun á sér stað á milli ljósrar og leyndrar 
þekkingar. Þessi gagnkvæmu áhrif leiða til sköpunar nýrrar þekkingar. Umbreytingaferli þekkingar 
hefur verið nefnt SECI líkanið og skiptist í fjögur stig, samveru (socialization), samræðu 
(externalization), samtengingu (combination) og tileinkun (internalization)  (Nonaka, Toyama og 
Konno 2000; Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004). Líkanið er hugsað sem spírall sem er vafningsvefur 
þekkingarsköpunar, umbreyting leyndrar og ljósrar þekkingar. Samvera er ferli þar sem leyndri 
þekkingu er miðlað á milli einstaklinga í gegnum félagsleg samskipti. Fólk lærir að vera saman, verja 



36 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 23.mars 2012  
 

tíma saman, vera í sama umhverfi, miðla sameiginlegri reynslu og það lærir margt sem erfitt er að 
lýsa með táknum, tölum eða orðum (Nonaka o.fl., 2000; Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004; Njörður 
Sigurjónsson, 2001). Samræða er ferli, þar sem leyndri þekkingu er umbreytt yfir í ljósa þekkingu. 
Þekkingin er færð yfir á skiljanlegt form, þannig að hægt er að miðla henni til annarra. Þekkingin 
verður grunnur nýrrar þekkingar. Vettvangur fyrir samræðu er meðal annars fundarherbergi, lyftur og 
kaffistofur (Nonaka o.fl., 2000; Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004; Njörður Sigurjónsson, 2001). 
Samtenging er ferlið þar sem umbreytingin snýst í fyrsta lagi um það að fanga og samþætta nýja ljósa 
þekkingu á skipulagðan hátt. Ljósri þekkingu er safnað saman og hún síðan samtvinnuð, umbreytt og 
ritstýrt í nýja ljósa þekkingu sem síðan er miðlað til starfsmanna skipulagsheildar. Hægt er meðal 
annars að nota gagnagrunna og upplýsingatækni við að samtvinna þekkingu á árangursríkan hátt. 
(Nonaka o.fl., 2000; Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004; Njörður Sigurjónsson, 2001). Tileinkun er sá hluti 
ferlisins, þar sem ljósri þekkingu er umbreytt í leynda þekkingu. Ljós þekking, eins og siðir, venjur, 
starfshættir og markmið skipulagsheilda, verður að leyndri þekkingu starfsmanna, í gegnum reynslu, 
þjálfun og sögur. Ferlið líkist reynslunámi, þar sem þekking, sem áður hefur verið ljós í 
skipulagsheildinni, verður að leyndri þekkingu einstaklingsins (Nonaka o.fl., 2000; Ingi Rúnar 
Eðvarðsson, 2004; Njörður Sigurjónsson, 2001). Nonaka og Konno (1998) benda á það að 
þekkingarsköpun eigi sér ekki stað í tómarúmi, heldur þurfi að gæta þess að í skipulagsheildum sé 
svigrúm fyrir þekkingarsköpun. Þetta umhverfi eða svæði kalla þeir „Ba“. Ba getur verið 
raunverulegt, sýndar eða huglægt. Ba er rýmið sem virkjar samvirkni og sá staður þar sem þekking er 
mynduð, samþætt, hagnýtt og henni miðlað. Ba getur meðal annars átt uppruna sinn á skrifstofunni, í 
opnu rými, í tölvupósti, á ráðstefnum, í vinnuhópum og á fundum.  
 
Nokkrar íslenskar rannsóknir ná yfir þekkingarstjórnun hér á landi. Hrafnhildur Hreinsdóttir (2002) 
skoðaði stöðu og innleiðingu þekkingarstjórnunar á Íslandi í meistararitgerð sinni. Gerð var könnun 
hjá 35 íslenskum fyrirtækjum. Niðurstöður leiddu í ljós að um 70 % fyrirtækjanna, sem tóku þátt í 
rannsókninni, höfðu tekið upp þekkingarstjórnun að einhverju eða öllu leyti. Helstu hvatar að 
innleiðingu þekkingarstjórnunar voru samkeppni og sterkari staða á markaði og nýsköpun. Margrét 
Ingibergsdóttir (2007) gerði rannsókn á því hvort munur væri á miðlun þekkingar hjá stjórnendum og 
starfsmönnum. Athyglinni var beint að þáttum sem taldir eru þurfa að vera til staðar til að miðlun 
þekkingar geti átt sér stað. Þættirnir eru traust, virðing, samvinna og samskipti. Niðurstöður 
rannsóknarinnar sýndu að ekki er um mun að ræða á því hversu auðveldlega starfsmenn og 
stjórnendur geti miðlað þekkingu sinni eða sótt sér þekkingu til annarra. Stjórnendur töldu sig þó 
miðla þekkingu í meira magni en starfsmenn og töldu sig jafnframt betri fyrirmyndir við miðlun 
þekkingar, heldur en starfsmenn töldu þá vera. Traust virtist hafa hvað mest vægi á miðlun þekkingar 
af þáttunum traust, virðing, samvinna og samskipti. Júlíana Hansdóttir Aspelund (2009) rannsakaði 
þekkingartap hjá tveimur þekkingarfyrirtækjum og skoðaði hvaða aðferðum þau beittu til að 
lágmarka tapið. Áhersla var lögð á að skoða annars vegar áhrif þess að missa lykilstarfsmann með 
mikla þekkingu og hins vegar að skoða aðferðir sem stjórnendur beita til að halda mikilvægri 
þekkingu og koma í veg fyrir að hún tapist. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að áhrifin voru 
meðal annars aukið álag á starfsmenn, verkefni voru tímafrekari og lakari tengsl við viðskiptavini og 
birgja og kostnaður jókst. Til að halda í mikilvæga þekkingu lögðu fyrirtækin áherslu á 
fyrirtækjamenninguna og þekkingarmiðlun með því að efla tengslanet og hvetja til aukinna 
samskipta milli starfsmanna. Halla Birgisdóttir (2010) gerði rannsókn á vinnutengdum lærdómi og 
yfirfærslu og miðlun þekkingar hjá skipulagsheild sem fæst við menntun, lærdóm og 
þekkingarsköpun í daglegum störfum sínum. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að 
óformlegur lærdómur spili stærsta hlutverkið í vinnutengdum lærdómi starfsmanna. Miðlun 
þekkingar fer að mestu leyti fram með tölvupósti, fréttabréfum og kaffistofuspjalli. Helstu hindranir í 
þekkingarmiðlun voru vinnuálag og tímaskortur. 
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MIÐLUN ÞEKKINGAR 
 

Miðlun þekkingar hefur ávallt verið hluti af mannlegu atferli. Þekkingu hefur verið miðlað frá einni 
kynslóð til annarrar og frá manni til manns, frá örófi alda (Stenmark, 2001). Þekking er sköpuð í 
gegnum yfirfærslu á upplýsingum sem getur af sér ákveðna þekkingarmiðlun (Barachini, 2009). 
Samkvæmt Teece (2000) er þekking lítils virði ef henni er ekki miðlað til réttra aðila og á réttum 
tíma. Chua (2002) telur nauðsynlegt að miðla þekkingu starfsmanna svo mögulegt sé að endurnýta 
og varðveita hana, óháð starfsmanninum. Þegar þekkingunni er miðlað innan skipulagsheildar verður 
hún sameiginleg þekking. Í þeim tilvikum þar sem þekkingarmiðlun er skipulögð, hefur hún verið 
samþykkt formlega af viðeigandi aðila. Hún er þá skipulögð skref fyrir skref, tímasett og lögð áhersla 
á það að rétt þekking yfirfærist. Dæmi um slíka þekkingarmiðlun eru innranet skipulagsheilda, 
heimasíður og kennsla. Tilviljanakennd miðlun er hins vegar óháð samþykki aðila, ekki skipulögð 
eða tímasett og ótryggt hvaða þekking yfirfærist. Dæmi um slíkt er tölvupóstur, óformlegar 
samræður eða spjallrásir. Mikilvægt er að tengja starfsmenn saman með samræðum. Það er sú leið 
sem er hvað mikilvægust til að miðla leyndri þekkingu (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004). Þær 
skipulagsheildir sem náð hafa góðum árangri við miðlun leyndrar þekkingar hafa mótað ýmsar leiðir 
fyrir samveru og samræður starfsmanna. Sumar skipulagsheildir hafa komið á fót umræðuhópum 
sem hafa samskipti með rafrænum hætti til að ræða tiltekin verkefni og viðfangsefni. Aðrar 
skipulagsheildir hafa útbúið aðstöðu innanhúss, þar sem starfsmenn geta miðlað þekkingu sinni í 
samræðum við aðra starfsmenn. Við miðlun þekkingar felst einkum tvennt; miðlun og móttaka. Ef 
þekking er ekki móttekin hefur henni ekki verið miðlað á árangursríkan hátt (Davenport og Prusak, 
2000). Samkvæmt Steffen (2000) er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að starfsmenn nota ólíkar 
aðferðir við miðlun og móttöku þekkingar. Að þekkja þekkingarhegðun starfsmanna er skref í þá átt 
að starfsmenn miðli þekkingu á skilvirkan hátt um skipulagsheildina. Awad og Ghaziri (2004) benda 
á það að ýmsir þættir geti haft áhrif á þekkingarmiðlun. Þættir er snerta starfsumhverfi 
skipulagsheilda og starfsmennina sjálfa.  
 
Persónuleiki starfsmanna getur haft mikil áhrif á þekkingarmiðlun. Starfsmenn sem eru sjálfsöruggir 
og opinskáir er líklegri til að deila reynslu sinni en aðrir. Viðhorf og starfsvenjur eru auk þess 
íhugunarefni. Starfsmenn sem hafa jákvætt viðhorf, treysta hver öðrum og starfa í umhverfi sem 
hvetur til þekkingarmiðlunar, eiga það til að standa sig betur í því að miðla þekkingu, en þeir sem 
starfa í umhverfi sem hvetur ekki til þekkingarmiðlunar. Að lokum eru það starfshvatar sem eru 
lykillinn að þekkingarmiðlun. Ef hvöt og þarfir starfsmanna er uppfylltar, hverjar sem þarfirnar eru, 
þá aukast líkurnar á því að starfsmenn miðli þekkingu. Thompson og Heron (2005) benda á að 
fræðimenn á sviði þekkingarstjórnunar hafa margir hverjir komið inn á mikilvægi hlutverks 
stjórnenda í því að skapa aðstæður og umhverfi fyrir sköpun og miðlun þekkingar, að starfsmenn fái 
þau skilaboð að öruggt sé að miðla þekkingu (Thompson og Heron, 2005). Mikilvægt er að hvetja 
þekkingarstarfsmenn til að miðla þeirri þekkingu sem þeir búa yfir og í því sambandi er mikilvægt að 
hafa í huga sálfræðilega samninginn. O´Neill og Adya (2007) benda á þrjár leiðir sem muni leiða til 
aukinnar þekkingarmiðlunar. Í fyrsta lagi að þróa viðeigandi samskiptastefnu sem miðar að því að 
koma leyndri þekkingu á framfæri og tengja við árangur skipulagsheildar. Einnig þurfa stjórnendur 
að miðla þekkingu til starfsmanna á sýnilegan hátt, á þann hátt sem þeir vilja sjá hjá starfsmönnum 
sínum og stuðla að jákvæðu viðhorfi til nýsköpunar. Í öðru lagi að skapa tækifæri til þróunar í starfi, 
að fræða starfsmenn um það hvernig miðla eigi þekkingu á þann hátt að bæði starfsferill þeirra og 
skipulagsheildin beri hag af. Þar sem mikill hluti lærdóms á sér stað með óformlegum hætti, þá þurfa 
starfsmenn að uppgötva að það er í þeirra þágu að miðla þekkingu. Í þriðja lagi er að koma á fót 
frammistöðumati sem er sniðið að því að auka þekkingarmiðlun á meðal starfsmanna. 
 
Drucker (2002) telur að til að þekkingarstjórnun takist, þá þurfi að stjórna, samræma og skapa 
umhverfi sem hvetur starfsmenn til að miðla þekkingu, hæfni og verklagi sín á milli. Davenport og 
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Prusak (2000) benda á að það sé ekki síður mikilvægt fyrir skipulagsheildir að hanna ferli og 
vettvang fyrir óskipulagða eða óformlega þekkingarmiðlun. Szulanski (1994) telur að það séu fjórir 
þættir sem helst hindri miðlun þekkingar. Í fyrsta lagi er það þekkingarleysi. Starfsmenn sem búa yfir 
þekkingu gera sér sumir hverjir ekki grein fyrir því að þekkingin geti nýst öðrum og þeir sem hagnast 
gætu á þekkingunni hafi ekki vitneskju um það að starfsmenn í skipulagsheildinni búi þegar yfir 
henni. Í öðru lagi að skipulagsheildir skortir fjármuni, tíma og stjórnun til að nálgast þá þekkingu 
sem býr í starfsmönnum. Í þriðja lagi er um að ræða sambandsleysi. Starfsmenn nýta sér þekkingu og 
aðferðir annarra einstaklinga sem þeir þekkja, virða og líkar við. Hins vegar ef starfsmenn eiga í litlu 
sambandi við hvern annan, þá eru minni líkur á því að þeir nýti sér reynslu hvers annars. Að lokum 
er það áhugaleysi. Starfsmenn sjá ekki beinan fjárhagslegan hag í því að miðla þekkingu sinni. 
O’Dell og Greyson (1998) eru á svipuðum nótum og telja að starfsmenn geri sér oft ekki grein fyrir 
því að þeir sitji jafnvel á gullnámu. Þeir geti því ekki miðlað þekkingu sem þeir vita ekki að þeir búi 
yfir. Algengt er að starfsmenn telji sig vita að sú þekking sem þá vantar sé til staðar, en vita ekki hvar 
eigi að nálgast hana. Nonaka og Takeuchi (1995) benda á, að stundum yfirfærist þekking ekki á milli 
starfseininga innan skipulagsheilda, starfseininga sem jafnvel hafa mismunandi formgerð og 
markmið. Ástæðan er sú að starfsmenn einblína á það sem er ólíkt með starfseiningunum, í stað þess 
að líta á það sem þær eiga sameiginlegt.  
 
 

VERKEFNA- OG FAGHÓPAR 
 
Verkefni geta átt mikinn þátt í því að koma á þeim lærdómi sem á sér stað innan skipulagsheilda 
(Keegan og Turner, 2002). Verkefni eru kjörin umgjörð fyrir þróun á fagkunnáttu sem gerir 
starfsmönnum kleift að fá betri skilning á hugmyndum sínum og hvaða niðurstöður hugmyndir þeirra 
geta leitt til. Að vinna í verkefnahóp getur reynst hagkvæm leið til þekkingaröflunar og lagt ákveðinn  
grunn að hugsandi verklagi og lærdómi á meðal starfsmanna. Starfsmenn fá tækifæri til þess að hafa 
samskipti sín á milli og tengjast í orðræðu, þar sem árangursríkar íhuganir fara fram. Þeir hafa 
möguleika á því að skapað nýja sýn, leggja til upplýsingar og rannsaka þær frá mismunandi 
sjónarhornum (Awad og Ghaziri, 2004; Szarka, Grant og Flannery, 2004). Verkefnahópar geta 
hagnast á athöfnum sem efla þróun á hugsandi verklagi, eins og með samtölum, sögusögnum og 
athöfnum hópsins. Með því að hafa markvissa og vel skilgreinda verkefnafundi, þar sem farið er yfir 
stöðu verkefna og skipst er á upplýsingum er varða verkefnin, styður skipulagsheildin við 
þekkingaröflun starfsmanna (Ayas og Zeniuk, 2001; Szarka, Grant og Flannery, 2004). Ýmsar 
hindranir eru þó í vegi fyrir þekkingarsköpun innan verkefnahópa. Þegar stjórnendur kalla saman 
starfsmenn í hópa, vegna ákveðinna verkefna, þá er áskorun fyrir alla meðlimi hópsins að uppgötva 
hvernig á að fanga og miðla þekkingu innan hópsins. Þegar starfsmenn deila þekkingu sinni, ber 
þeim að staðhæfa það sem þeir leggja fram. Það getur þó verið vandkvæðum bundið, til dæmis vegna 
skorts á sjálfstrausti, þörfinni fyrir að standa á eigin skoðunum, hræðslu við að fara gegn normi 
hópsins eða eyðileggja það tengslanet sem fyrir er. Staðhæfing gegnir veigamiklu hlutverki varðandi 
þekkingarsköpun og það gerir þetta að viðkæmu ferli (Kroch, Ichijo og Nonaka, 2000). 
 
Tilkoma faghópa (communities of practice) er vel til þess fallinn að rækta leynda þekkingu. Faghópar 
geta verið formlegir eða óformlegir, valdir eða sjálfvaldir hópar sem eru ekki bundnir við ákveðin 
tímamörk. Tilgangur þeirra er að dýpka þekkingu starfsmanna og sérfræðikunnáttu á ákveðnu sviði 
með því að hafa samskipti á þennan hátt (Wenger, McDermott og Snyder, 2002). Faghópar geta 
verið mikill ávinningur fyrir skipulagsheildir, þeir veita einstaklingum ákveðna sjálfsmynd og efla 
traust með þeim sem eru líkir í hugsunarhætti og deila sama viðfangsefni og viðhorfum. Faghópar er 
vettvangur sem greiðir fyrir þekkingarsköpun með samræðum um leynda þekkingu. Miðlun og flæði 
þekkingar á fundum, eykur sköpunargáfu og samþættingu sameiginlegrar þekkingar. Beinn 
ávinningur af faghópum í skipulagsheildum er meðal annars sá að þeir hjálpa til við að drífa áfram 
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stefnu, þróa sérfræðifærni, leysa vandamál skjótt og koma af stað nýjum hugmyndum. Faghópar geta 
einnig aukið sveigjanleika skipulagsheilda og dregið úr tvíverknaði (Wenger og Snyder, 2000). 

 
 

RANNSÓKNIN 
 
Í þessari rannsókn er notast við eigindlega rannsóknaraðferð en meginmarkmið þeirra er að leita 
skilnings út frá sjónarhóli þátttakenda á raunveruleikann, eins og fólk skynjar hann, byggðan á 
hugmyndum þess, tilfinningum og hvötum. Markmiðið er að dýpka skilning á viðfangsefninu með 
því að rýna vel í fáa afmarkaða þætti. Lögð er áhersla á það að upplifun og skynjun rannsakanda skili 
sér í þágu rannsóknarinnar. Niðurstöður eigindlegra rannsókna eru greinandi ályktanir og ekki er 
hægt að alhæfa um þær (Taylor og Bogdan, 1998). Einstaklingurinn byggir skilning sinn á ákveðnum 
forsendum og það á við um rannsakanda, jafnt sem þátttakendur (Denzin og Lincoln, 2000).  
 
Í rannsókninni var lögð áhersla á það að fá upplýsingar um hvernig háttað er þekkingarmiðlun 
starfsmanna með því að rýna í upplifun starfsmanna. Tekin voru viðtöl við 11 starfsmenn í deild 
innan þekkingarfyrirtækis til að fá sem dýpstan skilning á viðfangsefninu. Í skipulagsheildinni starfa 
um 400 starfsmenn og skiptist starfsemin niður í sex deildir. Við deildina sem rannsóknin nær til  
starfa um 80 starfsmenn sem flestir hafa háskólamenntun að baki og búa yfir mikilli sérþekkingu. 
Við val á viðmælendum var haft í huga hvaða upplýsingar leitast var að nálgast í viðtölunum. Deildin 
sem rannsóknin náði til skiptist í fjögur undirsvið og störfuðu viðmælendur á þessum sviðum. Flestir 
viðmælenda eða fimm störfuðu á sviði sem hafði flesta starfsmenn. Tengiliður innan fyrirtækisins 
hafði milligöngu við val á viðmælendum og tók mið af óskum rannsakenda um áðurnefnda þætti, 
ásamt þáttum eins og jöfnu kynjahlutfalli, aldursdreifingu og starfsaldurs. Viðmælendur voru sex 
konur og fimm karlar. Yngsti viðmælandinn var á þrítugsaldri og sá elsti á sextugsaldri. 
Viðmælendur hafa fjölbreytta menntun að baki. Flestir eru með tæknifræði- eða verkfræðimenntun 
og starfa að ýmsum verkefnum innan deildarinnar. Starfsaldur viðmælanda var frá tveimur árum og 
upp í 12 ár. Gagnaöflun fór fram á tímabilinu 17. febrúar til 8. mars 2010. Lengd viðtala var 40-60 
mínútur. Við gerð viðtalsramma var haft í huga þær rannsóknarspurningar sem lágu til grundvallar 
rannsókninni. Við úrvinnslu og greiningu gagna var stuðst við túlkandi greiningu sem felur það í sér 
að rýna í niðurstöðurnar og greina þemu sem ná að lýsa og útskýra það sem verið er að rannsaka 
(Tesch, 1990). Í þessari rannsókn var leitað svara við tveimur rannsóknarspurningum.  
 

1.  Hvernig er háttað varðveislu og miðlun þekkingar á meðal starfsmanna?  

2.  Hvaða hindranir eru við miðlun þekkingar starfsmanna?  

 
 

NIÐURSTÖÐUR 
 
Miðlun þekkingar á meðal starfsmanna innan deildarinnar er þannig háttað að notast er við ýmsar 
leiðir til varðveislu og miðlunar þekkingar. Viðmælendur sögðust allir notast að einhverju leyti við 
gagnagrunna, þar sem upplýsingar varðandi verkefni, verkferla og samskipti eru skráð. Misjafnt er 
þó hversu mikið starfsmenn nota kerfin í daglegum störfum. Starfsmenn notast einnig við 
samskiptakerfi og innra net til þess að miðla upplýsingum. Viðmælendur sögðust þó ekki líta á 
samskiptanetið sem sérstakt þekkingarmiðlunartæki, því þar væri takmarkaðar upplýsingar að finna. 
Það kom skýrt fram í rannsókninni að miðlun þekkingar fer að miklu leyti fram með samtölum á 
milli starfsmanna og innan verkefnahópa. Viðmælendur voru sammála um það að aðgengi að 
starfsmönnum væri almennt gott og starfsmenn væru jákvæðir gagnvart því að miðla reynslu sinni og 
þekkingu til annarra starfsmanna.  
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Flestir starfsmenn skipulagsheildarinnar starfa í teymum og deila herbergi eða opnu rými með öðrum 
starfsmönnum sem vinna að sömu verkefnum. Starfsmenn nota meðal annars gagnagrunna, 
tölvupósta, fundi, símtöl og samræður til að miðla þekkingu. Viðmælendur voru flestir á þeim nótum 
að miðlun þekkingar færi mest fram með samtölum á milli manna og þá einna helst innan hópsins. 
Einn viðmælandinn lýsti því á eftirfarandi hátt: 
 

Samskiptamátinn er aðallega samtöl og svo sendum við skjöl á milli okkar. Þau 
skjöl sem við höfum notað og safnað fyrir ákveðin verk eru inni á ákveðnum 
vinnudrifi ... Ég er í opnu rými og við erum fimm til sex saman að vinna nánast að 
sama verkefninu bara mismunandi hlutum þannig að ... það er þægilegt því þá erum 
við oft í smá spjalli um það í leiðinni og það oft skilar einhverjum árangri, en 
kannski truflun fyrir aðra, ég veit það ekki. 

 
Fram kom að samskiptin innan hópsins væru mjög verkefnamiðuð og að ekki væri farið út í 
fræðilega umræðu. Verkefnahóparnir virkuðu eins og lítil þekkingarnet þar sem starfsmenn leituðu 
eftir upplýsingum sín á milli. Starfsmenn vinna mikið í hópum og oft nokkrir saman í rými. Það er 
því nokkuð auðvelt að nálgast aðra starfsmenn. Viðmælendur voru sammála um að reynsla 
starfsmanna væri einn mikilvægasti þátturinn varðandi miðlun þekkingar. Einn þeirra komst svo að 
orði:  
 

Það er mikilvægt að miðla þekkingu en þetta er bara eitthvað sem lærist með því að 
vinna. Það er heldur ekki hægt að hafa það þannig að fólk komi og þurfi ekki að 
mynda sér sjálfstæðar skoðanir. Starfsmenn verða náttúrulega að fá reynsluna og 
vinna þetta líka sjálfir, því annars mynda þeir sér ekki sjálfstæðar skoðanir á einu 
eða neinu. En maður verður samt að geta leitað til einhverra.  

 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að skortur er á skipulagðri þekkingarmiðlun í formi fræðslu 
innanhúss, þar sem reynslumeiri starfsmenn miðla þekkingu til annarra starfsmanna. Þannig er hægt 
að mæta þörfum þeirra um það að bæta við sig þekkingu í starfi og fræðast um efni er tengist þeirra 
fræðasviði. 
 
Ýmsar hindranir eru við miðlun þekkingar, bæði einstaklingsbundnar og hjá skipulagsheildinni. 
Samkvæmt viðmælendum, þá átta starfsmenn sig oft ekki á því að þeir sitji á þekkingu sem gæti nýst 
öðrum starfsmönnum. Tímaskortur og vinnuálag hefur áhrif á þekkingarmiðlun starfsmanna. 
Viðmælendur töldu að vegna tímapressu á verkefnum, varðandi skiladagsetningar og fleira, þá gæfist 
oft lítill tími til þess að sinna því að skrá, varðveita og miðla þeirri þekkingu sem tengist 
verkefnunum. Starfsmenn voru mjög meðvitaðir um mikilvægi þess að varðveita og miðla þeirri 
þekkingu sem skapast við vinnu verkefna og töldu að mögulegt væri að koma á betra skipulagi til 
þess að sinna þessum málum betur. Það væri mikilvægt að miðla þekkingu til þess að fá upplýsingar 
um það sem þarf að varast og það sem betur má gera. Einn viðmælandi lýsti því svo: 

 
Við erum svolítið svona eyjur. Í staðinn fyrir að hver og einn sé að gera mistök í 
sínu eigin horni, þá er gott að vita að aðrir hafa gert þessi mistök líka. Það vantar að 
við hittumst reglulega og fundum, til að koma okkur einu skrefi fyrir ofan það sem 
við erum í dag. Þetta er kannski það form af þekkingarmiðlun sem ég myndi helst 
vilja sjá, miklu frekar heldur en að það væri miðlægur grunnur þar sem við getum 
sótt í upplýsingar. Þarna eru bæði nýliðar og þeir sem eru búnir að vera lengur, 
kannski markvisst unnið að einhverjum málum en líka „breinstormað“. 

 
Viðmælendur voru allir á þeim nótum að samræma þurfi upplýsingar og gögn í meiri mæli og koma 
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á fót miðlægum gagnagrunni, þar sem starfsmenn geta miðlað þekkingu með markvissum hætti. 
Mikilvægt væri að skapa umhverfi og aðstæður fyrir samveru starfsmanna, þar sem þeir geta miðlað 
þekkingu sinni í samræðum við aðra starfsmenn. Efla þurfi flæði þekkingar innan deildarinnar og 
nýta betur þá þekkingu sem starfsmenn búa yfir og hafa aflað sér í verkefnum og með skipulagðri 
fræðslu. Rannsóknin leiðir í ljós að skortur á skipulagðri þekkingarmiðlun í formi fræðslu innanhúss, 
þar sem reynslumeiri starfsmenn miðla þekkingu til annarra starfsmanna, þannig er hægt að mæta 
þörfum þeirra um það að bæta við sig þekkingu í starfi og fræðast um efni er tengist þeirra 
fræðasviði.  
 
Að mati viðmælenda er mikill áhugi fyrir því að starfsmenn fái tækifæri á að hlýða á reyndari 
starfsmenn og þá sem búa yfir þekkingu sem nýst gæti öðrum í starfi en jafnframt var komið inn á að 
skipulögð þekkingarmiðlun í formi fyrirlestra, kennslu, þjálfunar eða með öðrum hætti, er ekki á 
valdi allra og ætti ekki að vera sett sem skilyrði. Það væru ekki allir starfsmenn í stakk búnir til þess 
að miðla þekkingu með formlegum hætti. Í einhverjum tilfellum gerðu starfsmenn sér ekki grein fyrir 
því að þeir hefðu þekkingu sem gæti nýst öðrum, það væri jafnframt mjög einstaklingsbundið og 
hjálpa þyrfti sumum starfsmönnum að koma þekkingunni frá sér. Einn þeirra lýsti því sem svo: „Fólk 
er kannski ekkert mjög opið en er ef til vill með hafsjó af fróðleik.“ Varðandi það hvort að 
starfsmenn væru almennt viljugir til þess að miðla þekkingu, þá höfðu viðmælendur góða reynslu af 
því að sækja þekkingu til samstarfsmanna sinna. Það væri þó alltaf til í dæminu að starfsmenn vilji 
ekki sleppa hendinni af þekkingu. Einn viðmælandi komst svo að orði: 

 
Ég held að fólk átti sig á því að það eru allir að vinna í sama fyrirtækinu, þannig að 
það þjónar engum tilgangi að liggja á upplýsingum, en það gerist samt ... Það lítur á 
það sem ákveðið öryggi. Maður bara veit af gamalli reynslu að þetta er líka 
valdatæki. Er ekki viss um að það gerist endilega alltaf meðvitað og maður sér það 
svona mjög víða, en hef aldrei séð það vera beinlínis til óþæginda. Þetta er svona 
persónubundið. 

 
Í rannsókninni kom fram að þekkingarmiðlun starfsmanna fer að miklu leyti fram með samtölum við 
aðra starfsmenn. Starfsmenn nýta sér sambönd og tengslanet innan skipulagsheildarinnar, fara mikið 
á milli og spyrja þá sem starfa að sömu verkefnum eða þá sem reyndari eru. Þeir sækja sér þekkingu 
til þeirra starfsmanna sem þeir þekkja og hafa myndað tengsl við. Viðmælendur töldu að félagsleg 
tengsl skiptu töluverðu máli varðandi miðlun þekkingar og nauðsynlegt er að hlúa að og virkja þá 
vinnuhópa og þau tengslanet sem eru til staðar í skipulagsheildinni. Nálægðin í verkefnahópunum 
gerði það að verkum að auðvelt er fyrir starfsmenn að ræða saman um verkefnin og leita eftir 
þekkingu sín á milli. 
 
Í viðtölunum kom einnig fram að þekkingaröflun starfsmanna fer að mestu leyti fram með „maður á 
mann“ aðferðinni en starfsmenn fara mikið á milli til þess að spyrja, eins og einn viðmælandi lýsti 
því: „Maður fer og spyr. Það er ekkert verið að setjast niður og ræða mikið.“ 
Annar viðmælandi komst svo að orði: 

 
Ég sæki í mannskap. Ef mig vantar einhverja ákveðna þekkingu þá sæki ég í 
viðkomandi aðila. Kemst þá frekar að því, hann hefur séð um þessi atriði og ræði 
við hann. Það er kannski frekar þannig sem þetta er. Þetta er ekki þannig að maður 
fari inn og sæki eitthvað skjal, heldur fer maður í mannskapinn sem að sér um þetta. 
Það er þá frekar að þeir viti hvert á að leita.  

 
Sameiningin og breytingar í kjölfarið kom af stað umræðu varðandi miðlun þekkingar og þær 
hindranir sem í veginum eru. Einn viðmælandi sagði: 
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Ég man að fyrst þegar ég var að byrja þá hittumst við eftir vinnu og pöntuðum 
pizzu og bjór og maður einhvern veginn kynntist fólkinu. Þá varð bæði auðveldara 
að spyrja og spyrja aulaspurninganna og fólk kom þá og spurði líka. En svo finnst 
mér einhvern veginn núna, þetta aðeins aftur dalað, af því mér finnst pínu flókið 
þegar við erum á tveimur hæðum og við sem erum meira að vinna, sitjum hérna 
megin og þeir sem eru fagstjórar og sitja á fundum, sitja hinu megin, þannig að við 
höfum svona pínu misst tengslin. 

 
Viðmælendur voru á þeirri skoðun er mesti lærdómurinn væri sá, þegar starfsmenn fá tækifæri til að 
læra af þeim sem reyndari eru, með því að spyrja spurninga og fá leiðbeiningar. „Maður fer bara til 
einhvers sem hefur verið lengur og spyr og þeir vita oft hvert maður á að leita frekar, en stundum veit 
maður að þekkingin er til en kannski ekki alveg hver er með hana.“ 
Flestir viðmælenda töldu auðvelt að sækja þekkingu hjá öðrum starfsmönnum. Einn þeirra sagði: 
„Maður fer bara og spyr. Ef maður þorir ekki að spyrja, þá lærir maður aldrei neitt nýtt. Þannig að 
maður verður bara að vera duglegur að spyrja.“ Annar sagði það ákveðna kúnst að vita hvar best væri 
að nálgast þekkinguna. Það gæti þó stundum verið flókið ef starfsmenn vissu ekki hvar þekkinguna 
væri að finna. 
 
Fram kom í rannsókninni að lærdómurinn sem hlýst af þeim verkefnum sem áður hafa verið unnin og 
skráð, er ekki síður mikilvægur. Viðmælendur sögðust margir hverjir öðlast nýja þekkingu í starfi 
sínu með því að fara í ný verkefni og takast á við nýja hluti. Einn þeirra sagði:  
 

Ég sækist ekkert eftir því að fara á námskeið eða aðra fræðslu og hef ekki gert. Ég 
öðlast nýja reynslu og þekkingu með því að vera hent út í köldu laugina. Maður 
bara syndir þar til maður hittir bakkann. Maður lærir mest á því. 

 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að upplýsingaflæði er ábótavant varðandi stöðu verkefna og 
þekkingu varðandi þau. Starfsmenn vinna margir hverjir að ólíkum verkefnum. Þrátt fyrir það er 
mikill áhugi fyrir því hjá starfsmönnum að fræðast um verkefni annarra starfsmanna og undirsviða. 
Þar bar efst á góma að þörf væri á einhvers konar miðlægu kerfi sem heldur utan um þá þekkingu er 
varðar verkefnin. Eins og þessi ummæli bera með sér: 

 
Maður er bara afmarkaður í sínu verkefni og búið. Maður veit ekkert hvað er að 
gerast eða hvað er framundan eða neitt svoleiðis og samt er ég í fínni aðstöðu til 
þess að vita þetta ... Ég veit alveg að það kostar hellings peninga að kalla 70 manns 
á fund en það er gegnumgangandi að fólki finnst það vanta að vita hvað náunginn 
við hliðina er að gera eða aðrir á sviðinu. Maður hefur alltaf gott af því að kynnast 
einhverju nýju líka og þó það væri ekki nema bara stutt úttekt um hvað verkefnin 
snúast sem að hinir eru í. Bara að senda smá línu. 

 
Nokkrir viðmælendur sögðust vilja sjá reglulega sviðsfundi og/eða fagfundi þar sem rætt væri um 
stöðu verkefna og miðlað þekkingu. Myndun faghópa, þar sem unnið væri með ákveðna 
fagþekkingu, var ein af hugmyndunum sem varpað var fram varðandi það að efla þekkingarmiðlun 
starfsmanna. Faghópurinn ræðir um málefni varðandi ákveðin efni og dýpka þekkingu sína á því 
sviði með því að hafa samskipti á þennan hátt. Sú þekking sem þar kæmi fram væri síðan skráð niður 
og varðveitt. Faghópar gætu aukið sveigjanleika innan deildarinnar og dregið úr tvíverknaði, sem 
nokkrir viðmælendur töldu að ætti sér stað.  
 
 



43 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 23.mars 2012  
 

LOKAORÐ 
 
Í þessari rannsókn var leitað svara við tveimur spurningum. Hvernig varðveislu og miðlun þekkingar 
væri háttað? og hvaða hindranir eru við miðlun þekkingar? Skráningu og varðveislu þekkingar virðist 
vera ábótavant og greiða þarf götu þekkingarmiðlunar innan skipulagsheilarinnar. Þörf er á skýrari 
stefnumótun varðandi varðveislu og miðlun þekkingar. Skapa þarf aðstæður fyrir samveru og 
samræður starfsmanna, því mikilvægt er að efla tengsl starfsmanna með samræðum. Það gæti einnig 
reynst vel að koma á fót faghópum þar sem starfsmenn geta rætt niðurstöður verkefna og miðlað 
upplýsingum. Helstu hindranir í þekkingarmiðlun starfsmanna eru þær að upplýsingaflæði og 
fundarhöldum er ábótavant. Einnig koma fram hindranir sem snúa að starfsmönnunum sjálfum. Efla 
þarf flæði þekkingar innan deildarinnar og nýta betur þá þekkingu sem starfsmenn búa yfir. 
Mikilvægt er að koma á skipulagðri þekkingarmiðlun í formi fræðslu innanhúss, þar sem 
reynslumeiri starfsmenn miðla þekkingu til annarra starfsmanna. Tilkoma faghópa gæti stuðlað að 
þróun mannauðs og meiri samskiptum starfsmanna á fræðilegum grundvelli. Móta þarf stefnu þar 
sem kemur fram hvernig á að varðveita þekkingu og miðla henni, nokkurs konar þekkingarstefnu. 
Kortlegga þarf þekkingu starfsmanna til að átta sig á því hvaða grunnþekking þarf að vera til staðar 
svo skipulagsheildin verði starfhæf, nokkurs konar þekkingarkort.  
 
Af rannsókninni má meðal annars draga þann lærdóm að nauðsynlegt er að huga vel að því hvernig 
haldið er utan um öflun, varðveislu, miðlun og nýtingu þekkingar. Mikilvægt er að aðlaga 
hvatningarkerfi svo starfsmenn finni hjá sér hvöt til að miðla þekkingu. Hlutverk stjórnenda er m.a. 
að stuðla að umhverfi og skapa menningu í skipulagsheildinni sem hvetur til sköpunar, miðlunar og 
nýtingu þekkingar.  
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SAMANTEKT 
 

Í síbreytilegu umhverfi skipulagsheilda fer töluverður tími stjórnenda í stjórnun 
breytinga. Breytingar hafa verið rannsakaðar frá ýmsum sjónarhornum en þó hefur 
verið bent á að tilhneiging sé til þess að einfalda ferlið um of með línulegum 
líkönum fyrir stjórnendur. Eitt af þeim sjónarhornum sem talið er hafa verið 
vanrækt í fræðilegri umfjöllun um breytingar snýr að kenningum um vald. Í 
eftirfarandi umfjöllun verður gerð grein fyrir fræðilegri umfjöllun um rætur valds 
og pólitík í fyrirtækjum. Spurningunni um hvaða áhrif stjórnendur hafi á 
innleiðingu breytinga með tilliti til kenninga um vald er velt upp og svarað með því 
að bera fræðilega umfjöllun um vald saman við lýsingar níu íslenskra stjórnenda á 
breytingarferli. Niðurstöður sýna að stjórnendur reiða sig töluvert á formlegt vald út 
frá skipuriti en þurfa engu að síður að taka tillit til sérfræðinga sem hafa í mörgum 
tilvikum umtalsvert vald á grundvelli sérfræðiþekkingar. Stjórnendur virðast nýta 
sér það að mynda bandalög, til að þrýsta á um breytingar og vekur þáttur nýliða í 
því samhengi sérstaka athygli.  

 
 

INNGANGUR 
 
Umhverfi skipulagsheilda hefur stórbreyst undanfarin ár þar sem meðal annars alþjóðavæðing og 
tækni hafa stuðlað að því að umhverfið er í raun síbreytilegt. Stjórnun breytinga er þar af leiðandi 
stór hluti af vinnu stjórnenda, en breytingar sem slíkar hafa verið rannsakaðar frá ýmsum 
sjónarhornum. Van de Ven og Poole (1995) gera tilraun til þess að flokka hvernig fræðimenn 
rannsaka breytingar eftir tveimur víddum. Í fyrsta lagi hversu mikil áhrif rannsakendur telji að 
stjórnendur skipulagsheilda geti haft á breytingar, frá því að hafa fulla stjórn í litla sem enga. Seinni 
víddin byggir hinsvegar á rannsóknareiningunni, það er hvort rannsóknin taki til einnar 
skipulagsheildar eða vettvangs skipulagsheilda svo sem heillar atvinnugreinar. Í eftirfarandi 
umfjöllun er sjónum beint að rannsóknum á einstökum skipulagsheildum þar sem gert er ráð fyrir að 
stjórnendur hafi töluverð áhrif á breytingar. Sjónarhornið fellur því undir aðstæðubundnar kenningar 
um skipulagsheildina.  
 
Stjórnendur og innleiðing breytinga 

Frá miðbiki síðustu aldar hafa rannsakendur reynt að öðlast innsýn í innleiðingarferli breytinga og 
hvað þurfi til þess að breyting verði árangursrík (Higgs og  Rowland, 2005). Lewin (1963) er einn 
þeirra fyrstu til að setja fram hugmynd að skipulögðu ferli, eða þriggja fasa líkan, um hvernig 
breytingar skuli innleiddar. Átta skrefa líkan Kotter (1995, 1996) svipar um margt til líkans Lewin og 
hefur notið töluverðra vinsælda við innleiðingu breytinga. Þó hefur verið bent á að stjórnun 
breytingaferla sé flókin þótt tilhneiging sé til þess að búa til einföld og oft á tíðum línuleg líkön 
handa stjórnendum (Caldwell, 2003; Cowan-Sahadath, 2010; Ford og  Ford, 1995; Van de Ven og  
Poole, 1995).  
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Í rannsóknum á hlutverki stjórnenda eða leiðtoga í breytingum hefur áherslan fyrst og fremst verið á 
samband leiðtogans við fylgjendur. Þessi áhersla hefur verið á kostnað þess að skoða þær aðgerðir 
sem stjórnendur framkvæma innan skipulagsheildarinnar (Day, 2000; House og  Aditya, 1997; 
Judge, Piccolo og Ilies, 2004; Keller, 2006; Nadler og  Tushman, 1989, 1990). Niðurstöður 
rannsóknar Battilana og fleiri (2010) á atferli klínískra stjórnenda í breska opinbera 
heilbrigðiskerfinu á mismunandi stigum breytingaferlis vekja einnig áhuga á að líta á innleiðingu 
breytinga frá nýjum sjónarhóli. Þær gefa til kynna að leiðtogar, sem eru árangursríkari þegar kemur 
að verkefnamiðuðu atferli, séu líklegri til að leggja meiri áherslu á framkvæmd í breytingaferlinu (e. 
mobilizing) og uppgjör breytinga (e. refreeze) en aðrir leiðtogar. Rannsakendur geta sér til um að 
framkvæmd breytinga sé ef til vill fyrst og fremst pólitískt ferli og vísa þar til umfjöllunar Kotter 
(1977, 1995). Þetta eru getgátur rannsakenda en þær vekja upp áhuga á að skoða frekar hvernig vald 
tengist því að verkefni komist í framkvæmd við innleiðingu breytinga.  
 
Vald innan skipulagsheilda – beiting valds 

Vald hefur verið skilgreint á ýmsan hátt, þar á meðal sem stjórn yfir auðlindum, 
persónuleikaeinkenni, yfirráð, hæfileikinn til að hafa áhrif á hegðun fólks eða bæla niður viðnám eða 
einfaldlega sem hæfileikinn til að koma hugmyndum í verk (Nesler, Aguinis, Quigley, Lee og 
Tedeschi, 1999). 
 
Skilgreining Robert Dahl á valdi í Morgan (2006) er svipuð, en vald samkvæmt henni felur í sér 
hæfileikann til þess að fá aðra manneskju til að gera eitthvað sem hún myndi annars ekki gera. 
Morgan bætir við að rannsakendur nýti þessa skilgreiningu bæði til að rannsaka hvernig 
einstaklingar, hópar eða skipulagsheildir séu á hverjum tímapunkti háð öðrum sem og til að leita 
útskýringa á því hvernig söguleg öfl móti það hvernig valdatengsl þróist.  
 
Framlag Webers til kenninga um skipulagsheildina, felst meðal annars í umfjöllun um vald og 
nauðsyn þess að skoða félagslega hegðun með tilliti til valds, meðal annars hvernig ákveðin 
skoðanakerfi ná yfirráðum (e. domination) innan skipulagsheildarinnar sem stuðlar að yfirráðum án 
þvingunar (Lounsbury og  Carberry, 2005). Einnig benti Weber á að lögmæti sem fælist í félagslegu 
samþykki á valdi, samanber skrifræðisformið, væri nauðsynlegt til að ná stöðuleika í valdatengslum 
(Morgan, 2006). Emerson (1962) skilgreinir aftur vald sem háð tengsl (e. power-dependence). Vald 
er þannig ekki eiginleiki aðilanna sjálfra heldur byggist á félagslegum tengslum og tveir aðilar geta 
þar af leiðandi haft vald hvor yfir öðrum. Það sem aftur hefur áhrif á það hversu háðir aðilar eru, er 
hversu mikilvægar auðlindirnar eru hinum aðilanum sem og hversu auðvelt er að nálgast auðlindirnar 
annars staðar (Casciaro og  Piskorski, 2005). 
 
Skilgreiningar French og Raven á áhrifum og félagslegu valdi frá árinu 1959 hefur enn mikið gildi en 
þeir skilgreina vald sem það afl sem einstaklingur beitir gagnvart öðrum einstaklingi til að stuðla að 
breytingu hjá viðkomandi. Breytingin getur til dæmis falist í breyttum þörfum, markmiðum, hegðun, 
skoðunum eða viðhorfi. Félagslegt vald er í framhaldinu skilgreint sem mögulegur hæfileiki þess, 
sem aflinu beitir, til að hafa áhrif á hinn einstaklinginn. French og Raven leggja jafnframt til flokkun 
á uppruna valds í fimm flokka sem eru lögmætt vald, umbunarvald, þvingunarvald, persónuvald og 
sérfræðingsvald. Þeir fjalla í framhaldinu um hversu mikið eftirlit eða gæslu þurfi til að áhrif valdsins 
nái fram að ganga fyrir hvern flokk (Bass, 2008; Bruins, 1999; Nesler o.fl., 1999).  
 
Beiting valds þegar kemur að breytingum 

Með því að líta á skipulagsheildir sem pólitískan vettvang myndast skilningur á því hvernig líta má á 
stjórnun sem stjórntæki, sem og skilningur á tengslunum milli samfélags og skipulagsheildar 
(Morgan, 2006). Stöðugt er unnið að því í skipulagsheildum að mynda skipulag og stjórn á meðal 



47 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 23.mars 2012  
 

fólks, sem hugsanlega er með ólíka hagsmuni. Undir þetta sjónarmið taka Knights og McCabe 
(1998) sem telja að umfjöllun um pólitík í skipulagsheildum geti verið of einföld þegar pólitík sé 
eingöngu tengd átökum. Skoða þurfi sérstaklega aðstæður skipulagsheildarinnar til að skilja 
pólitíkina sem og tengsl hennar við umhverfi sitt.  
 
Vald hefur verið skilgreint hér að framan en pólitík í fyrirtækjum má líta á sem hina raunverulegu 
útfærslu valds í framkvæmd, þar sem nýttar eru ýmsar aðferðir til að hafa áhrif (Buchanan og  
Badham, 1999; Nadler og  Tushman, 1989). Þannig hefur verið bent á að viðurkenna þurfi tilvist 
pólitíkur og valds í fyrirtækjum og að jafnframt sé hæfileikinn til að koma verkefnum í framkvæmd 
jafn mikilvægur og hæfileikinn til að átta sig á því hvað skuli gera. Því sé ekki eingöngu hægt að líta 
á ágreining sem misskilning og að með bættum samskiptum sé hægt að útkljá slíkan ágreining 
(Pfeffer, 1992). 
 
Fræðimenn hafa leitast við að útskýra af hverju umfjöllun um völd og pólitík í skipulagsheildum sé 
ekki jafn mikil og ætla mætti. Pfeffer (1992) telur ástæðu þess hve lítið er fjallað um pólitík í 
skipulagsheildum vera hina neikvæðu hlið pólitíkur. Oft sé litið á pólitík sem ólögmæta þrátt fyrir að 
hún geti stutt það að markmið stjórnenda og skipulagsheildarinnar nái fram að ganga (Ammeter, 
Douglas, Gardner, Hochwarter og Ferris, 2002; House og  Aditya, 1997; Knights og  McCabe, 1998). 
Það að viðurkenna að vald er til staðar innan skipulagsheilda leiði til aukins skilnings á pólitískum 
ferlum.  
 
Buchanan og Badham (1999) benda einnig á að gagnrýnt hafi verið að innan ýmissa kenninga um 
skipulagsheildir sé litið fram hjá hlutverki valds í skipulagsheildinni. Í þessu samhengi minnast þeir 
sérstaklega á fræðilega umfjöllun innan aðstæðubundinna kenninga um skipulagsheildir, 
,,socialtechnical” kerfishugsunarinnar sem og innan kenninga um ,,mannlega fyrirtækið” (e. 
humanized organization). Skilningur á pólitík í skipulagsheildum er hins vegar mikilvægur til að átta 
sig á fræðilegri hlið breytinga og hvernig tekið skuli tillit til hennar í innleiðingarferlinu.  
 
Þrátt fyrir einfaldar tillögur í flestum líkönum um innleiðingu breytinga sýni rannsóknir að pólitískir 
þættir, eins og valdabarátta, leiði til þess að skipulagsheildir bregðist á margbreytilegan hátt við 
breytingum (Burnes, 2005; Pettigrew, Woodman og Cameron, 2001; Pfeffer, 1992; Saka, 2003). 
Breytingar auki til dæmis ákafa í pólitískri hegðun sem sé partur af breytingum. 
 
Buchanan og Badham (1999) telja að þótt að pólitísk hegðun virðist óhjákvæmilega fylgja 
breytingum í skipulagsheildum, fjalli fræðimenn ekki um það á nógu skýran hátt. Fræðimenn hafi 
reyndar skrifað lýsandi útskýringar um mismunandi ,,valda-taktík“ (e. power tactics) og um 
mikilvægi þess að ná stuðningi áhrifamikilla einstaklinga og hópa, sem og um togstreitu mismunandi 
hagsmunaaðila. Þessi umfjöllun sé hins vegar oft yfirborðskennd og ekki hafi verið nægilega 
rannsakað hvernig þetta eigi sér stað. Leiðtogar sem innleiði breytingar sýni pólitíska hegðun, sem 
geti, ef breytingin er tekin úr samhengi, sýnst óásættanleg. Hins vegar sé hún verjanleg og samþykkt 
sé litið á hana í stærra samhengi. 
 
Rannsókn Buchanan og Badham leiddi í ljós að viðmælendur þeirra litu alls ekki á pólitíska hegðun 
sem neikvæða, ólögmæta eða eingöngu tengda eigin hagsmunum. Rannsóknin byggði á opnum 
viðtölum við fjóra háttsetta stjórnendur úr mismunandi atvinnugreinum. Sem dæmi um sögu sem var 
rakin í viðtali má nefna stjórnendaráðgjafana sem samþykktu að æðstu stjórnendur breyttu 
lokaskýrslu með ráðleggingum sem stjórnendaráðgjafarnir þurftu svo að standa fyrir og réttlæta. 
Stórtækar breytingar leiða því einfaldlega til hagsmunaárekstra og pólitíska hegðunin er réttlætt þar 
sem hún hefur áhrif á að markmið fyrirtækisins nái fram að ganga. 
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Aðrir rannsakendur hafa sett fram ýmsar tillögur um ,,taktík“ til að beita við innleiðingu breytinga. 
Buchanan og Badham (1999) vísa í Dawson (1994, 1996) sem bendir á að stjórnendur skuli afla 
stuðnings og tryggðar lykilaðila í skipulagsheildinni og viðhalda góðum samskiptum við innleiðingu 
breytinga.  
 
Pfeffer (1992) gengur hreint til verks í lýsingum sínum á því hvernig stjórnandinn fer að því að 
mynda bandalag. Þannig þurfi hann að greina mynstur þess hver sé háður hverjum í 
skipulagsheildinni og hverjir séu sjálfstæðir. Þá þurfi hann átta sig á því hvaða einstaklingar séu 
áhrifamiklir og hverjir séu mikilvægir bandamenn til að leiðtoginn nái markmiðum sínum. Þetta 
minnir óneitanlega á skilgreiningu Emerson hér að framan um að vald byggi á tengslum. Pfeffer telur 
einnig að það sé mikilvægt fyrir leiðtogann að hafa tilfinningu fyrir leiknum, leikendum og stöðu 
þeirra. Þá skipti máli að fara yfir hvaða stefnu og aðferðir sé vænlegt að nýta við beitingu valds í 
mismunandi aðstæðum. Pfeffer (2010) bætir við að áhrifarík notkun valds verði því æ mikilvægari, 
ekki síst í ljósi þess að skipurit skipulagsheilda verði sífellt flatara þar sem fleiri aðilar en áður hafi 
áhrif á ákvarðanatöku.  
 
Barley (1996) færir rök fyrir því að ástæða þess að skipurit og valdakerfi hafi flast út megi ekki 
eingöngu rekja til þess að skipulagsheildir bregðist við ytri þrýstingi og hraða í umhverfinu. Einnig 
hafi þar áhrif að tæknileg sérfræðiþekking sé dreifðari í nútímafyrirtækjum og stjórnendur því háðari 
sérfræðingum en áður. Pfeffer (1992) tekur í sama streng og bendir á að erfiðara sé en áður að nota 
formlegt vald, meðal annars vegna þess að skipulagsheildir séu orðnar háðari starfsfólki. 
Sérfræðingum fylgir oft ,,ára valds“ eins og Morgan (2006) orðar það sem getur haft mikil áhrif á 
ákvarðanatöku stjórnenda. Hann bætir við að með þekkingu og valdi yfir upplýsingum geti 
sérfræðingar á kerfisbundinn hátt haft áhrif á hvernig aðstæður skipulagsheildarinnar eru 
skilgreindar, sem og gert skipulagsheildina háða sér.  
 
Ofangreind umfjöllun leiðir hugann að því hvernig íslenskir stjórnendur fara að við innleiðingu 
breytinga, sérstaklega hvað viðkemur valdi og pólitík og leiddi til eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 
Hvernig hafa íslenskir stjórnendur áhrif á innleiðingu breytinga með tilliti til 
kenninga um vald? 

 
 

AÐFERÐ 
 
Rannsóknin byggir á meistararitgerð annars af höfundum þessarar greinar, en markmið ritgerðarinnar 
var að öðlast aukinn skilning á hlutverki stjórnenda við innleiðingu breytinga. Hálf opin viðtöl voru 
tekin við níu stjórnendur með yfirgripsmikla þekkingu á innleiðingu breytinga hjá fyrirtækjum þar 
sem viðmælendur völdu sjálfir breytingu til umfjöllunar.  Eftirfarandi þemu voru í viðtalsrammanum 
en þau þróuðust síðan í samræmi við svör viðmælenda;  menntun bakgrunnur og staða – hver er 
manneskjan, breytingasagan – nákvæm lýsing, atferli leiðtogans við innleiðingu – áhersluþættir 
viðkomandi og hversu sammála starfsfólk/eigendur voru, lokaspurningar – samantekt. 
 
Viðtölin voru frá 43 mínútum upp í um 80 mínútur að lengd en flest voru um 55 mínútur.  Þau 
miðuðu að því að skilja ferli innleiðingarinnar, með áherslu á verkefni stjórnenda og samskipti. 
Viðmælendur voru valdir með það fyrir augum að gefa breiða mynd af innleiðingu breytinga og 
höfðu viðmælendur því mjög ólíkan bakgrunn. Þar sem sumar af breytingasögunum fjölluðu um 
viðkvæm málefni er eingöngu vísað til viðmælenda með tölustaf til að virða trúnað.  
 
Viðtölin voru öll hljóðrituð, afrituð að fullu til að auðvelda greiningu og unnið með opna kóðun. 
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Fljótlega var ljóst að þó að spurningar í viðtalsramma tengdust ekki valdi, skiptu nokkrar 
birtingarmyndir valds megin máli við innleiðingu breytinga. Þær birtingarmyndir sem greindar voru 
tengdust bandalögum, lögmættu valdi á grundvelli skipuritsins og sérfræðivaldi. 
 
 

NIÐURSTÖÐUR 
 

Við greiningu viðtala kom berlega í ljós að margir viðmælenda eru meðvitaðir um það að innleiðing 
breytinga megi á suman hátt líkja við pólitískt ferli. Þannig minntist einn viðmælandi á að 
stjórnendur þyrftu að hugsa breytingar nokkuð vandlega og kortleggja þær (3) og annar viðmælandi 
bætti við að stjórnandinn þurfi að búa sér til leikfléttu og reyna að sjá fyrir sér hvernig hlutirnir verði 
(4). 
 
Af viðmælendum að dæma, þá er það ekki síst þegar starfsfólkið hvorki skilur né skynjar þörfina 
fyrir breytingum að erfitt sé að innleiða þær (5). Oft sé það svo að fólk skilji ekki þörfina fyrir 
breytingar til að byrja með en hins vegar geti reynst nauðsynlegt að breyta vinnulagi strax og með 
tímanum átti starfsfólk sig á nauðsyn breytinganna (2)(6)(7).  
 
Ef til vill má því segja að í sumum tilvikum reyni sérstaklega á stjórnandann við að beita valdi sínu 
af festu þegar kemur að breytingum. Sem dæmi um þetta bendir einn viðmælandi á að það megi 
alveg búast við því að millistjórnendur upplifi sig ekki sem þátttakendur og þá séu þeir ekki með í 
liðinu og það smiti út frá sér (4). Þetta þurfi að vinna með og í sama streng tekur annar viðmælandi 
og segir með áherslu að ef fólk ætlar að fara að vinna gegn breytingum þurfi að taka á því (1). 
 
Myndun bandalags í tengslum við innleiðingu breytinga 

Hópar, lið eða bandalög eru flestum viðmælendum ofarlega í huga þegar kemur að innleiðingu 
breytinga. Þannig ættu stjórnendur að vinna að því að finna hverjir séu bandamenn þeirra og fá rétta 
fólkið með sér í innleiðinguna (3)(4)(9). Einn viðmælandi lýsir þessu ferli nokkuð vel: 
 

Síðan byrja ég að reyna að selja svona mönnum í kring sem ég taldi vera 
móttækilega og fá þá í lið með mér og svona koll af kolli, stækka hringinn þangað 
til ég var kominn með nægilegan skriðþunga og nægilega marga til þess að lítast 
svo vel á þetta að það væri hægt að rúlla þessu af stað sem prufu (7) 

 
Mismunandi var hvaða aðila var talið mikilvægt að hafa í liði með sér eða hverjir væru hinir réttu. 
Þannig voru tengsl forstjóra við fjármálastjóra töluvert mikilvæg í einu tilviki og greinilegt að sá aðili 
var helsti bandamaður forstjórans (1). Einnig var bent á að notendur eða viðskiptavinir gætu verið 
mikilvægir bandamenn (4) sem og utanaðkomandi ráðgjafar sem geti þá komið inn og stutt 
stjórnandann þegar á þarf að halda (2). Þá hafði einn viðmælandi á orði að í mörgum tilvikum gengju 
breytingar þvert á fyrirtækið og þá gæti reynst nauðsynlegt að fá eiginlega alla með (5). Um leið og 
einn hópur, sem stjórnandinn kallar valda-síló, reynir að stoppa breytingar að þá mun sá hópur 
væntanlega í flestum tilvika geta stoppað þær. Þannig má ætla að eitt af því mikilvægasta, sem 
stjórnandi gerir við innleiðingu, sé að meta rétt eftir aðstæðum, hvaða aðila innan 
skipulagsheildarinnar, eða jafnvel utan hennar, sé nauðsynlegt að hafa með sér ,,í liði“ til þess að 
innleiðing heppnist vel. 
 
Það vakti sérstakan áhuga hvernig sumir viðmælendur litu á nýliða í fyrirtækjum sem sérstakan hóp 
sem auðvelt væri að fá með sér í lið þegar kemur að stórtækum breytingum. Fyrsti viðmælandinn 
hafði þetta fyrst á orði og eftir það var tekið sérstaklega eftir því ef aðrir viðmælendur minntust á 
þetta og spurt út í þegar við átti. Viðmælandinn orðaði það á mjög hreinskiptinn hátt hversu 
mikilvægir nýliðarnir væru með eftirfarandi orðum:  
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... að það er nýja fólkið sem ber breytingarnar. Þegar maður ræður það inn í það 
umhverfi sem maður vill hafa og ég held að það hafi nú kannski bara verið mín 
heppni í þessu mikla breytingaferli að ég var ekki talinn tilheyra hvoru liðinu fyrir 
sig af því að ég var svo nýr inn. Þannig að það hjálpaði svolítið til. Það var nýr 
forstjóri, það fyrsta sem hann gerði var að ráða mig og við förum saman í þetta (1). 

 
Annar viðmælandi er sömu skoðunar og vísar til samskipta við nýliða við innleiðingu gæðakerfis í 
fyrirtækinu:  
 

,,Heyrðu við notum svona kerfi og fyrsta verkefni þitt er að læra á þetta kerfi og 
þekkingin sem þú færð, þú verður að passa þig að setja hana inn í kerfið svo að þú 
vitir hvar hún er.“ Það er engin fyrirstaða í nýja fólkinu sem kemur inn í fyrirtækið 
og þarna var náttúrulega mikið af nýju fólki að koma inn alltaf. Þá gastu alltaf vísað 
á þetta kerfi og þar var fullt af upplýsingum sem það gat byrjað á að kynna sér (7). 

 
Aðrir viðmælendur voru þó ekki alveg sammála þessu sjónarmiði og lagði einn viðmælandi sem 
dæmi mikla áherslu á hversu mikilvægur hópur reynsluboltarnir væru (5). Annar viðmælandi er svo 
einhvers staðar mitt á milli og lýsir því þegar hann kom inn sem nýr æðsti stjórnandi í fyrirtæki (9). 
Hann viðurkennir að hafa komið inn með fyrirfram ákveðnar hugmyndir um eitt og annað en þær 
hafi ekki allar reynst réttar. Þannig hafi hann eiginlega átt von á að það þyrfti að gera meiri 
breytingar í mannahaldi.  
 
Það kom á óvart að viðmælendur minntust ekki beinum orðum á sérfræðinga sem sérstakan hóp sem 
stjórnendur leggðu áherslu á að hafa í liðinu en það gæti stafað af valdatogstreitu milli stjórnenda og 
sérfræðinga, sem nánar er lýst síðar. Því má ef til ætla að stjórnendur leggi í sumum tilvikum meiri 
áherslu á að fá nýliðana í hópinn sem auðveldari hóp til að fást við. Einnig kom oftar en ekki fram 
hversu mikilvægt er að æðsti stjórnandinn sé öflugur talsmaður fyrir breytingunni sem verður nú 
nánar lýst.  
 
Skipuritið þarf að virka – hið lögmæta vald 

Glöggt kom fram í viðtölunum hversu mikið lögmætt vald út frá skipuriti hafði að segja þegar kom 
að innleiðingu breytinga. Þannig var til dæmis minnst á hversu mikil áhrif það hefði að hafa forstjóra 
í liði með sér þegar kom að innleiðingu breytinga (7) eða eins og einn viðmælandi, sem fjallaði um 
samruna tveggja fyrirtækja, orðaði það:  
 

... ef maður er með æðsta stjórnanda sem trúir á svona, bakkar það upp, þá skiptir 
eiginlega restin ekki máli. Því annaðhvort er maður með eða maður er látinn fara. 
Og þannig að hinir sem voru í vafa, þeir bara létu það bara fyrir aftan sig og tóku 
þátt (1). 

 
Á sama hátt er því lýst hvaða áhrif það hefur þegar forstjórinn ,,fer í gang“ í fyrirtæki sem hafði í 
nokkurn tíma reynt að innleiða gæðakerfi.  
 

... því þetta fer ekki að hafa neina vigt í fyrirtækinu þessi gæðahugsun fyrr en að 
forstjórinn fer að taka þetta upp á sína arma ... og sá sem er að innleiða breytinguna 
hann þarf að hafa svolítið mikil völd. Því að annars ,,reagerar“ bara enginn á hann 
... sá sem stýrir innleiðingunni að hann hafi til þess umboð og stuðning 
yfirstjórnarinnar(2). 

 
Annar viðmælandi sem einnig hafði komið að innleiðingu gæðakerfis tekur í sama streng. Hann telur 
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að innleiðingin hefði gengið hraðar fyrir sig og verið léttari ef framkvæmdastjórarnir hefðu allir sem 
einn ákveðið að nota kerfið sjálfir (7).  
 
Stuðningur æðstu stjórnenda er mikilvægur við innleiðingu breytinga en í einu samtali endurspeglast 
hversu mikilvægt það er stjórnendum að vera næmir fyrir því hjá hvaða æðri stjórnendum sé rétt að 
hafa stuðning í mismunandi aðstæðum. Í því tilviki var um að ræða breytingu á kjörum viss hóps 
starfsfólks og því um minni breytingar að ræða en var fjallað um hér að framan. Viðmælandinn orðar 
það á þann hátt, að það að háttsettur framkvæmdastjóri hefði sett sig inn í málið hefði flýtt fyrir 
ferlinu. Erfiðara hefði verið fyrir sig og lægra settan stjórnanda að ná fram launahækkun í 
viðkomandi deild gagnvart framkvæmdastjórninni (3). Það að tveir framkvæmdastjórar af fimm voru 
þátttakendur í ferlinu flýtti ákvarðanatökunni til muna. Því sé skýr ábyrgð í breytingaferli, það er 
hver eða hverjir taki ákvörðun, mjög mikilvæg. Hann bætir í lokin við áhugaverðum punkti: 
 

Við hefðum getað sagt, við verðum að tala við forstjórann en þá er það svolítið 
,,over-kill“ og það er svona þá hlutverk þeirra sem fá þetta í fangið að meta það og 
hvenær við fengum svo fjármálastjórann inn í þetta og allt það (3). 

 
Af ofangreindri umfjöllun má sjá að hlutverk stjórnandans, það er í tilviki millistjórnandans, er að 
meta rétt hvaða aðila í fyrirtækinu sé nauðsynlegt að fá umboð hjá áður en lagt er af stað. Í sumum 
tilvikum er alveg augljóst að forstjóri þarf að veita slíkt umboð en í öðrum tilvikum getur verið um 
flókið matsatriði að ræða.  
 
Í viðtölum við æðstu stjórnendur kemur einnig fram að þeir hafi sótt umboð sitt til stjórnar eða 
annarra aðila utan skipulagsheildarinnar sem höfðu lykiláhrif á það að af ákvörðun gat orðið. Þannig 
minntist einn æðsti stjórnandi á að viðkomandi hafi ásamt stjórn skipulagsheildarinnar sótt það stíft 
gagnvart ráðherra að af ákveðinni breytingu gæti orðið. Viðmælandi bætir við að þegar ráðherra tók 
boltann hafi verið komin formleg ákvörðun og eftirleikurinn orðið auðveldur fyrir vikið (4). Annar 
viðmælandi bætir við að stuðningur eigenda sé mjög mikilvægur og að hann verði að vera tilbúinn að 
taka slaginn, líka þegar erfið breyting stendur fyrir dyrum (5). Þá kom fram hjá einum viðmælanda 
að hann hafi haft mjög mikið traust frá stjórn til að keyra breytingar áfram. Hann hafi upplýst hana 
um mikilvæg málefni en stjórnin hafi aldrei skipt sér af daglegum rekstri sem væri á hans ábyrgð (9). 
Þessu sjónarmiði er annar viðmælandi sammála og telur mjög mikilvægt að fylgja góðum 
stjórnarháttum (8).  
 
Stjórnendurnir lýsa því einnig í nokkrum tilvikum með dæmum hvernig þeir sóttu sér umboð til 
athafna áður en lagt var af stað með breytingu.  Einn viðmælandi lýsir því til dæmis þegar eftir því 
var leitað að viðkomandi leiddi breytingar á upplýsingatæknisvið á eftirfarandi hátt:  
 

…ég geri þetta ekki nema að öll framkvæmdastjórnin bakki mig upp og gefi mér 
frið til að koma þessu í lag. ... það voru allir svo fegnir að þurfa ekki að taka þetta 
að það voru allir tilbúnir að bakka mig upp (1) 

 
Annar viðmælandi lýsir því hvernig framkvæmdastjóri kemur til hans og annars manns og kannar 
hvernig afstaða þeirra sé til ákveðins yfirmanns sem var í sama þrepi og viðkomandi í skipuriti 
fyrirtækisins:  
 

mun hann skila sér í mark með okkur hinum? Og við bara sögðum: nei. Eftir viku 
var hann farinn. (6) 

 
Af ofangreindum lýsingum má draga þá ályktun að stjórnendur þurfa ekki síst að lesa landslagið rétt 
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og átta sig hjá hvaða aðilum viðkomandi þurfi umboð til þess að hrinda framkvæmd af stað. Þá sýna 
dæmin hér að ofan að stjórnandinn þarf að þreifa sig áfram og í sumum tilvikum að leita eftir skýru 
umboði en ekki gera ráð fyrir því að það sé til staðar áður en lagt er af stað, þótt skipuritið gefi það ef 
til vill til kynna. Auk þeirra atriða, sem að ofan hefur verið lýst varðandi umboð þess sem ber ábyrgð 
á innleiðingunni, sjá nokkrir stjórnendur ástæðu til þess að minnast sérstaklega á það hversu 
mikilvægt sé að útdeila verkefnum (5)(1)(4) og hafa alveg á hreinu hver á að gera hvað og að 
millistjórnendur beri ábyrgð gagnvart yfirmönnum (9)(6). Því er nauðsynlegt að skipuritið virki vel 
og ábyrgð og völd fari saman.  
 
Sérfræðingarnir eru kapítuli út af fyrir sig 

Einhver greinilegustu merkin um togstreitu í kringum vald komu þó fram í frásögnum tengdum 
sérfræðingum. Einn viðmælandi orðar það hreint út að það fólk sem stjórnandinn sé oft háðastur séu 
sérfræðingarnir. Þetta séu reyndar oft erfiðasta fólkið til að vinna breytingar með. Hann lýsir þessu 
nánar á eftirfarandi hátt:  
 

Það er í sjálfu sér bara tiltölulega einföld skýring á því, því að sérfræðingur er í eðli 
sínu sérfræðingur af því hann veit eitthvað sem einhver annar veit ekki og ef 
breyting hefur það í för með sér að það sem þessi aðili veit, verður breytt, þá er 
hann ekki lengur sérfræðingur. Þannig að hann mun í eðli sínu svolítið stoppa þig af 
(5). 

 
Nokkrir aðrir tala á svipuðum nótum og þannig segir einn viðmælandi frá því að sumir starfsmenn 
hafi mælt mikilvægi sitt út frá því hvað þeir vissu og aðrir vissu ekki. Því meiri sem þessi munur var, 
því mikilvægari voru þeir. En í rauninni voru þeir bara mikilvægir flöskuhálsar (7). Annar 
viðmælandi hefur á orði að það þurfi að passa upp á sérfræðingana, því þeir séu svo klárir (1). 
Viðmælandi bætir reyndar við að sérfræðingarnir séu fólk sem sé með metnað, setji kröfur og þá 
sérstaklega til stjórnenda en ,,séu svo algjörlega til í að vera með ef þeir fái að vera með“. Því má 
segja að vald sérfræðinga á grundvelli þekkingar sé vogarafl við vald stjórnenda á grundvelli 
skipurits. 
 
 

UMRÆÐUR 
 

Af niðurstöðum að dæma má ljóst vera að vald í skipulagsheildum hafa töluvert með innleiðingu 
breytinga að gera. Viðmælendur varpa ljósi á hvernig þetta gerist í lýsingum sínum en kallað hefur 
verið eftir slíkri umfjöllun og því haldið fram að fræðimenn víki sér oft undan því verkefni eða fjalli 
um það á of einfaldan hátt (Buchanan og  Badham, 1999; Burnes, 2005; Knights og  McCabe, 1998; 
Nadler og Tushman, 1989; Pettigrew o.fl., 2001; Pfeffer, 1992; Saka, 2003). 
 
Niðurstöður sýna að stjórnendur reiða sig að töluverðu leyti á hið formlega vald sem þeir hafa 
samkvæmt skipuriti við innleiðingu breytinga. Í sumum tilvikum kanna þeir þó hvar landið liggur til 
að tryggja að hið formlega vald sé raunverulega til staðar. Þetta á sér hliðstæðu í flokkun French og 
Raven, það er í lögmætri uppsprettu valds sem í þessu tilviki er skipuritið (Bass, 2008; Bruins, 1999; 
Nesler o.fl., 1999). Einnig er þetta í samræmi við umfjöllun Webers um nauðsyn skrifræðisformsins 
til þess að ná stöðugleika í valdatengslum (Lounsbury og Carberry, 2005; Morgan, 2006). Hið 
formlega vald á einkum og sér í lagi við þegar samskipti með útskýringum duga ekki til að starfsfólk 
samþykki breytingar og Kotter hefur til dæmis lagt sérstaka áherslu á í átta skrefa líkani sínu (1996). 
 
Ein helsta fyrirstaða við innleiðingu breytinga getur falist í mótþróa sérfræðinga og ógna þeir á 
ákveðinn hátt formlega valdinu. Sé aftur litið til flokkunarkerfis French og Raven má líta svo á að 
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tvær uppsprettur valds togist þar á, hið lögmæta vald og vald á grundvelli sérfræðiþekkingar (Bass, 
2008; Bruins, 1999; Nesler o.fl., 1999). Einnig er hægt að líta til skilgreiningar Emerson (1962) á 
háðum tengslum um hvernig þekkingarvald myndar vogarafl á móti hinu lögmæta og formlega valdi 
sem í skipuritinu felst.  
 
Stjórnendur nýta sér bandalög með valdamiklum aðilum sem ,,taktík“ við innleiðingu breytingu líkt 
og fræðimenn hafa fjallað um (Bruins, 1999; Buchanan og Badham, 1999; Pfeffer, 1992, 2010). 
Áhugaverðustu niðurstöðurnar lúta þó að þætti nýliða í bandalögum sem mikilvægra/þægilegra aðila 
til að ná til. Þetta er að einhverju leyti í andstöðu við niðurstöður fyrri rannsókna um mikilvægi þess 
að mynda bandalög með valdamiklum aðilum. Þetta atriði væri fróðlegt að rannsaka frekar og til 
dæmis að tengja við lífrænar kenningar um skipulagsheildina, það er við umfjöllun um vöxt 
skipulagsheilda samkvæmt þeim.  
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SAMANTEKT  
 

Markmið þessarar rannsóknar var að afla upplýsinga um hversu stór hluti og þá 
hvaða markmið auglýsendur á Íslandi setja sér áður en þeir fara af stað með 
auglýsingaherferð. Lagt var upp með tvær rannsóknarspurningar. Sú fyrri var, 
hversu stór hluti stærstu fyrirtækja landsins setja sér mælanleg markmið áður en 
þau fara af stað með auglýsingaherferð, og sú seinni, hvers konar markmið setja 
stærstu fyrirtæki landsins sér áður en þau fara af stað með auglýsingaherferð. Til 
að svara rannsóknarspurningunum var gerð megindleg rannsókn í formi 
spurningakönnunar sem send var rafrænt á markaðstjóra 100 stærstu fyrirtækja 
landsins. Svarhlutfall var 26%. Niðurstöður sýndu að rúmlega helmingur 
fyrirtækjanna setur sér oft eða alltaf mælanleg markmið áður en þau fara af stað 
með auglýsingaherferð. Oftast eru sett markmið um sölu, að ná ákveðinni 
auglýsingaeftirtekt og að hafa áhrif á ímynd vörumerkis.  

 
 

INNGANGUR 
 
Eitt það mikilvægasta sem stjórnendur markaðsmála fyrirtækja gera áður en farið er af stað með 
auglýsingaherferð er að setja sér markmið um hverju það hyggst fá áorkað með herferðinni 
(Moriarty, 1996). Mælt er með því að markmiðin séu bæði sértæk og mælanleg (Percy, 2008). 
Fyrirtæki geta sett sér markmið sem snúa að huglægum þáttum, eins og ímynd vörumerkis, 
kaupáformum eða auglýsingaeftirtekt, en einnig geta þau sett sér markmið sem snúa að sölu og 
markaðshlutdeild (Belch og Belch, 2004). 
 
Fyrri rannsóknir (Britt, 2000; Field, 2007; Hartley og Patti, 1988; Moriarty, 1996) hafa sýnt að fæst 
fyrirtæki setji sér mælanleg markmið fyrir auglýsingaherferðir sínar. En skyldu íslenskir auglýsendur 
haga sér eins og auglýsendur í erlendu rannsóknunum? Til að kanna það ákváðu höfundar að gera 
rannsókn meðal íslenskra auglýsenda en þetta efni hefur ekki verið  rannsakað hér á landi áður, eftir 
því sem höfundar komast næst. Settar eru fram tvær rannsóknaspurningar:  
 

1. Hversu stór hluti stærstu fyrirtækja landsins setja sér mælanleg markmið áður en þau fara af 
stað með auglýsingaherferð? 

2. Hvers konar markmið setja stærstu fyrirtæki landsins sér áður en þau fara af stað með 
auglýsingaherferð? 

 
Í fyrri hluta greinarinnar verður farið ítarlega yfir markmiðasetningu í auglýsingagerð. Skoðaðar 
verða rannsóknir sem gerðar hafa verið á efninu og hvernig auglýsendur geta sett sér bæði huglæg 
markmið og markmið um sölu. Í seinni hluta greinarinnar verður fjallað um þá rannsóknaraðferð sem 
notast var við og greint frá helstu niðurstöðum. Að lokum verða ályktanir dregnar af niðurstöðum 
rannsóknarinnar þar sem leitast verður við að svara þeim rannsóknaspurningnum sem settar voru 
fram í upphafi. 
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MARKMIÐASETNING Í AUGLÝSINGAGERÐ 
 
Hartley og Patti (1988) rannsökuðu markmiðasetningu auglýsenda sem störfuðu á fyrirtækjamarkaði. 
Þeir komust að þeirri niðurstöðu að fæstir auglýsendur settu sér mælanleg markmið fyrir 
auglýsingaherferðir sínar. Í rannsókn Moriarty (1996) á markmiðasetningu kom í ljós að aðeins 17% 
auglýsenda höfðu sett sér mælanleg markmið. Aðrir settu sér ekki markmið eða markmið þeirra voru 
mjög óljós.  
 
Þegar Field (2007) skoðaði safn 820 raundæma breskra auglýsenda frá árunum 1980-2004, komst 
hann einnig að því að sjaldgæft var að þeir settu sér mælanleg markmið með auglýsingaherferð. Hjá 
þeim sem settu sér markmið var helsta markmiðið að auka sölu (64,0%). Þar á eftir komu markmið 
um að breyta viðhorfum neytenda (25,1%), auka tryggð viðskiptavina (24,9%) og auka 
markaðshlutdeild (21,4%). Önnur markmið voru að fjölga viðskiptavinum, auka hagnað og minnka 
verðnæmni. Til að ná þessum markmiðum settu auglýsendur sér huglæg markmið um að auka 
vörumerkjavitund (51,1%), bæta ímynd vörumerkis (44,6%) og hafa bein áhrif á atferli neytenda 
(35,5%). 
 
Þegar auglýsendur setja sér markmið fyrir auglýsingaherferðir sínar má skipta þeim í tvo flokka. 
Annars vegar eru sett huglæg markmið sem snúa til dæmis að kaupáformum og vörumerkjavitund og 
ímynd vörumerkis. Hins vegar eru sett markmið sem snúa að sölu og markaðshlutdeild (Belch og 
Belch, 2004).  
 
Huglæg markmið 

Auglýsendur verða að koma á framfæri upplýsingum sem skipta máli og gera neytendur móttækilega 
fyrir vörumerkinu áður en kauphegðun þeirra, og þar af leiðandi sala, getur farið að breytast (Belch 
og Belch, 2004). Tilgangur auglýsingar er því ekki einungis að neytendur sjái, heyri eða lesi hana, 
heldur á hún að leiða til þess að væntanlegir neytendur verði viljugri til að kaupa vörumerkið 
(Hartley og Patti, 1988).  
 
Vörumerki verður að uppfylla þarfir neytenda. Þær þarfir geta nú þegar verið til staðar  en hægt er að 
ýta undir þær með auglýsingum (Van den Putte, 2009). Ein leið til að komast að því hvort vörumerki 
uppfylli þarfir neytenda er að skoða kaupáform þeirra. Þau vísa til þess hversu líklegt er að neytandi 
muni kaupa ákveðið vörumerki eða skipta um vörumerki (Keller, Apéria og Georgson, 2008).  
 
Rannsókn Ehrenberg (1974) sýndi að fyrri kauphegðun hefur meiri áhrif á kaupáform og kauphegðun 
heldur en markaðsaðgerðir. Hann segir kauphegðun einstaklinga vera stöðuga og venjubundna í 
flestum tilfellum. Þess vegna skila markaðsaðgerðir aðeins aukinni sölu upp á um 5% á ári eða um 
20% í ákveðnum mánuði. Hlutverk auglýsinga sé því að styrkja þær tilfinningar sem eru til staðar 
fyrir vörumerki sem neytendur kaupa nú þegar. Barnard og Ehrenberg (1997) komust að því að 
neytendur kaupa ekki alltaf sama vörumerki heldur eru þeir með safn af vörumerkjum sem þeir 
skiptast á að kaupa. Með auglýsingum er hægt að búa til vitund um ný vörumerki og koma þeim 
þannig inn í safnið. Það mun auka líkurnar á því að vörumerkið verður tekið til íhugunar við næstu 
kaup. 
 
Með vörumerkjavitund er átt við styrk vörumerkis í hugum neytenda þegar kemur að því að muna 
eftir eða bera kennsl á vörumerkið við mismunandi kaup- og neyslutilefni (Keller o.fl., 2008). Með 
því er átt við annars vegar hvort neytandi man eftir vörumerki þegar honum er gefinn upp ákveðinn 
vöruflokkur eða neyslutilefni eða hins vegar hvort hann þekkir vörumerkið þegar hann sér það 
(Keller o.fl., 2008). 
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Árið 1980 héldu Burke og Schoeffler því fram að sterk jákvæð tengsl væru á milli 
vörumerkjavitundar og markaðshlutdeildar. Þessir tveir þættir hafa áhrif hvor á annan en margt 
annað hefuSEr áhrif.  Þannig skiptir máli hvort margir eða fáir séu með vöruna á heimili sínu og 
hvort vörumerkið sé notað á hverjum degi eða einu sinni á ári (Franzen, 1994; Woodside og Wilson, 
1985).  
 
Auka má vörumerkjavitund með því að hanna auglýsingaherferð sem sker sig úr. Auglýsandinn 
dregur þá athygli að sínu vörumerki með því að gera eitthvað öðruvísi en keppinautarnir (Van den 
Putte, 2009). Auglýsendur ættu að setja sér ákveðin markmið um aukningu á vörumerkjavitund eigin 
merkja og að sú aukning taki mið af vörumerkjavitund á merkjum helstu keppinauta (Woodside og 
Wilson, 1985). 
 
Ímynd er seinni þátturinn sem leikur stórt hlutverk í þekkingu neytenda á vörumerki (Keller o.fl., 
2008). Ímynd vörumerkja er skynjun neytandans á vörumerki, sem tekur mið af þeim tengingum sem 
eru í huga hans um vörumerkið. Það eru þessar tengingar við vörumerkið sem eiga mikinn þátt í því 
að ákveða þau viðbrögð sem skapa vörumerkjavirði, sérstaklega við stórar kaupákvarðanir (Keller, 
1993).  
 
Auglýsingar eru eitt af þeim tólum sem auglýsendur nota til að hafa áhrif á ímynd vörumerkis. Með 
ímyndarauglýsingum er áhersla lögð á það virði eða þá ímynd sem varan hefur eða neytandi öðlast 
með því að nota vöruna.  
 
Til að hafa áhrif á vörumerkjavitund neytenda, ímynd vörumerkis og kaupáform þurfa neytendur að 
hafa tekið eftir auglýsingunum. Auglýsingaeftirtekt getur gefið til kynna hvort markhópnum líkaði 
auglýsingin og náði þeim skilaboðum sem henni var ætlað að koma á framfæri (Sutherland, 2008).  
 
Auglýsingaeftirtekt getur gefið auglýsendum vísbendingar um það hvort neytendur hafi tekið eftir 
auglýsingu eða auglýsingaherferð (Franzen, 1994). Meta má skammtímaáhrif nýrra auglýsinga með 
því að fylgjast með breytingum á auglýsingaeftirtekt því þá hafa áhrifin verið einangruð frá öðrum 
markaðsaðgerðum (McDonald, 2000). Meiri auglýsingaeftirtekt er talin leiða til meiri 
vörumerkjavitundar (Blair, 1988).  
 
Fyrir auglýsendur ætti ekki að vera nóg að vita hversu margir telja sig hafa tekið eftir auglýsingu 
heldur skiptir máli hvað það er sem þeir muna eftir. McDonald (2000) leggur áherslu á að áhrif 
auglýsingar, hvað varðar eftirtekt, jafngildi ekki því að auglýsing hafi verið árangursrík. Þótt eftirtekt 
sé mikil þá nægir það jafnvel ekki til að breyta viðhorfum og atferli neytenda. Auglýsendur þurfa því 
vitneskju um hvort neytendur hafi túlkað auglýsingu eins og til var ætlast í upphafi.   
 
Auglýsendur ættu einnig að setja sér markmið um hver dekkun og tíðni auglýsingaherferðar skuli 
vera (Belch og Belch, 2004). Jones (1995) skoðaði sambandið á milli tíðni og sölu og komst að því 
að mesta aukning á sölu verður eftir fyrsta skiptið sem neytendur verða varir við auglýsingu innan 
vikunnar.  
 
Markmið auglýsinga er að hafa áhrif á hvaða vörumerki neytendur kaupa. Auglýsendur ættu því að 
reyna að ná til þeirra þegar þeir eru tilbúnir til að kaupa vöru úr vöruflokknum. Skilaboð auglýsinga 
eru áhrifaríkust nálægt kaupum vegna þess að þá taka neytendur sérstaklega eftir skilaboðunum og 
muna frekar eftir þeim. Samkvæmt Ephron (1995) ættu auglýsendur að hugsa minna um tíðni og 
meira um vikulega eða jafnvel daglega dekkun. Hann tekur þó undir með Jones (1995) að í vikunni 
fyrir kaup eru það fyrstu skilaboðin sem skila mestu í sölu.  
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Markmið um sölu 

Önnur tegund markmiða eru markmið sem snúa að sölu og markaðshlutdeild. Oft eru þetta helstu 
markmið auglýsenda, einkum vegna þess að talið er að það fé sem varið er í markaðsaðgerðir eigi að 
skila sér aftur til fyrirtækisins í söluaukningu (Belch og Belch, 2004).  
 
Hjá auglýsendum er breyting í sölu mikilvægur þáttur þegar kemur að því að meta hvort auglýsingar 
skili árangri. Að setja sér sölumarkmið getur þó verið vandasamt þar sem erfitt er að einangra áhrif 
auglýsinga á sölu vegna annarra þátta, s.s. sveiflur í efnahagslífi, aðrar markaðsaðgerðir 
auglýsandans og aðgerðir keppinauta (Dekimpe og Hanssens, 2007). Ýmsir þættir tengdir vörunni 
geta staðið í vegi fyrir því að neytendur kaupi vörumerki, jafnvel þótt auglýsingar hafi vakið athygli 
þeirra og áhuga á vörumerkinu. Annað sem hafa þarf í huga þegar sett eru sölumarkmið er að áhrif 
auglýsinga koma fram yfir ákveðinn tíma. Auglýsingar hafa því ekki endilega strax áhrif á sölu 
(Belch og Belch 2004). Rannsókn Clarke (1976) leiddi í ljós að samanlögð áhrif auglýsinga geta 
varað í allt að nokkra mánuði en þó sjaldan lengur en í ár. 
 
Fjárhagslegt virði vörumerkis eykst með hærri markaðshlutdeild og minni verðnæmni neytenda 
(Keller o.fl., 2008). Fyrirtæki sem leggja mikla áherslu á markaðshlutdeild eru samkeppnishneigð í 
þeim skilningi að áhersla er á að bregðast við aðgerðum samkeppnisaðila, til að stækka þann hluta 
markaðarins sem þeir ráða yfir (Narver og Slater, 1990). Ef fyrirtæki leggur of mikla áherslu á 
samkeppni getur það misst sjónar á breyttum þörfum og löngunum viðskiptavina sinna (Armstrong 
og Collopy, 1996).  
 
Árið 1975 birtu Buzzell, Gale og Sultan rannsókn þar sem fram kom að markaðshlutdeild væri einn 
mikilvægasti áhrifaþátturinn í arðsemi fyrirtækja og að sterk jákvæð tengsl væru á milli þessara þátta. 
Þeir félagar töldu að ef stjórnendur ætluðu að auka arðsemi fyrirtækja sinna ættu þeir að setja sér 
markmið um að auka markaðshlutdeild með því að koma með nýjar vörur eða aðrar 
markaðsaðgerðir.  
 
Jacobson og Aaker (1985) og svo aftur Jacobson (1988) bættu og endurtóku rannsókn Buzzel og 
félaga. Þeir komust að því að ekki hefði verið tekið tillit til annarra þátta sem höfðu bæði áhrif á 
hlutdeildina og arðsemina. Þegar búið væri að greina þau áhrif hefði markaðshlutdeild í raun engin 
bein áhrif á arðsemi fyrirtækja.  
 
Armstrong og Collopy (1996) rannsökuðu hvaða áhrif markmið um markaðshlutdeild hefðu á 
ákvarðanatöku og þar með arðsemi fyrirtækja. Meðal annars var skoðað hvort stjórnendur fyrirtækja 
tækju ákvarðanir út frá hlutfallslegri stöðu fyrirtækis gagnvart keppinautum, þó svo að vitað væri að 
slíkar ákvarðanir myndu draga úr hagnaði. Niðurstaðan var sú að það dregur úr arðsemi fyrirtækja að 
setja sér markmið um markaðshlutdeild. Fyrirtæki eigi að einbeita sér að hámörkun hagnaðar í stað 
markaðshlutdeildar. Fleiri rannsóknir (sjá samantekt Armstrong og Kesten, 2007) hafa sýnt fram á 
sömu niðurstöður. 
 
 

AÐFERÐAFRÆÐI 
 
Gerð var megindlegrar rannsókn í formi spurningkönnunar. Þýðið var 100 stærstu fyrirtæki landsins 
miðað við starfsmannafjölda samkvæmt lista frá Creditinfo. Könnunin var send á þá sem bera ábyrgð 
á markaðsmálum í hverju fyrirtæki fyrir sig sem í flestum tilfellum voru markaðsstjórar.   
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Hannaður var spurningalisti sem tók mið af fræðilegri umfjöllun og fyrri rannsóknum á 
viðfangsefninu. Spurningalistinn var forprófaður með tilliti til innihalds, orðalags og röðun 
spurninga.  
 
Spurningalistinn innihélt alls 30 spurningar. Fimm spurningar voru nafnbreytu spurningar, þrjár voru 
opnar spurningar og 22 spurningar voru byggðar upp á jafnbilakvarða með gildum frá 1 til 5, þar sem 
1 þýddi aldrei og 5 þýddi alltaf. Í þessari grein er einungis fjallað um niðurstöður tveggja af 
spurningum listans, þ.e. markmiðasetningu þegar kemur að auglýsingaherferðum og hvaða þætti 
fyrirtækin setji sér markmið um. Jafnframt var beðið um upplýsingar um á hvaða markaði fyrirtækið 
starfaði, hversu margir starfi hjá því og hversu margir sinna markaðsmálum í fullu starfi innan þess. 
 
Í töflu 1 má sjá svarhlutfall þátttakenda og flokkun þeirra eftir bakgrunnsbreytum.  
 

Tafla 1. Þátttakendur 
 

Fjöldi þátttakenda  26 
Svarhlutfall  26% 
   
Á hvaða markaði starfar fyrirtækið? Fjöldi Hlutfall 
Neytendamarkaði 8 30,8% 

Fyrirtækjamarkaði 5 19,2% 

Bæði á neytenda- og fyrirtækjamarkaði 13 50,0% 

   

Fjöldi starfsmanna   

51-250 starfsmenn (meðalstórt fyrirtæki) 14 53,8% 

Fleiri en 250 starfsmenn (stórt fyrirtæki) 12 46,2% 

   

Fjöldi starfsmanna sem sinna markaðsmálum í fullu starfi   

0 - 1 starfsmaður 8 30,8% 

2 - 3 starfsmenn 7 26,9% 

4 - 7 starfsmenn 7 26,9% 

Fleiri en 7 starfsmenn 4 15,4% 

   
 
Sett var upp vefkönnun með forritinu Questionpro (www.questionpro.com) sem send var á netföng 
þátttakenda. Könnunin var opnuð 29. mars, 2011 og ítrekun var send á þátttakendur þann 4. apríl, 
2011. Könnuninni var lokað þann 8. apríl.  
 
Við greiningu gagna var notast við lýsandi tölfræði til að sjá dreifingu svara, meðaltöl og 
staðalfrávik. Meðaltöl voru borin saman til að sjá hvort munur væri á milli hópa. Ekki var notast við 
ályktunartölfræði (t-próf og dreifigreiningu) vegna þess að engin skekkjumörk myndast þegar úrtak 
er tekið úr öllu þýðinu (100 stærstu fyrirtæki landsins).  
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AÐFERÐAFRÆÐI 
 
Í fyrri spurningunni, sem er til umfjöllunar í þessari grein, voru þátttakendur spurðir hvort fyrirtækið 
setti sér almennt mælanleg markmið áður en það færi af stað með auglýsingaherferð.  
 
 

 
 

Mynd 1. Hlutfall fyrirtækja sem setja sér almennt mælanleg 
markmið áður en þau fara af stað með auglýsingaherferð 

 
 
Á mynd 1 má sjá að langflest eða 96,2% fyrirtækjanna segjast setja sér mælanleg markmið. Rúmur 
helmingur, eða 57,7%, setja sér oft eða alltaf mælanleg markmið áður en þau fara af stað með 
auglýsingaherferð. Aðeins 3,8% setja sér aldrei markmið.  
 
 

Tafla 2. Mælanleg markmið, munur á milli hópa 

Markaður sem fyrirtækið starfar á Meðaltal Staðalfrávik 
Neytendamarkaður 3,50 1,20 
Fyrirtækjamarkaður 3,80 0,45 
Bæði neytenda- og fyrirtækjamarkaður 3,62 1,26 
   
Fjöldi starfsmanna     
51-250 starfsmenn 3,57 1,09 
Fleiri en 250 starfsmenn 3,67 1,16 
   
Fjöldi starfsmanna sem sinna markaðsmálum   
0-1 starfsmaður 3,37 1,30 
2-3 starfsmenn 3,57 0,98 
4-7 starfsmenn 3,57 1,27 
Fleiri en 7 starfsmenn 4,25 0,50 

 
 
Í töflu 2 má sjá að svör þátttakenda voru ólík eftir því á hvaða markaði þau starfa, hversu marga 
starfsmenn þau hafa og hversu margir starfsmenn sinna markaðsmálum. Fyrirtæki sem starfa á 
fyrirtækjamarkaði segjast setja sér almennt oftar mælanleg markmið heldur en þau sem starfa 
einungis á neytendamarkaði eða á báðum mörkuðum. Einnig segjast stór fyrirtæki setja sér oftar 
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markmið heldur en þau meðalstóru. Eftir því sem fleiri starfsmenn sinna markaðsmálum í 
fyrirtækjunum, því oftar segjast fyrirtækin setja sér mælanleg markmið fyrir auglýsingaherferðir 
sínar.  
 
Í seinni spurningunni, sem er til umfjöllunar í þessari grein, voru þátttakendur spurðir nánar um 
hversu oft þeir setja sér mælanleg markmið fyrir eftirfarandi sjö þætti; sölu, markaðshlutdeild, 
kaupáform markhóps, vörumerkjavitund markhóps, ímynd vörumerkis, auglýsingaeftirtekt eða önnur 
markmið. 
 
 

 
 

Mynd 2. Markmið sem fyrirtæki setja fyrir auglýsingaherferðir sínar 

 
 
Mynd 2 sýnir hvernig svörin skiptust. Þegar litið er á meðaltal svarmöguleikanna (sjá töflu 3) kemur 
í ljós að fyrirtækin segjast setja sér oftast markmið um sölu en því næst um að ná ákveðinni 
auglýsingaeftirtekt og að hafa áhrif á ímynd vörumerkis. Sjaldnast segjast þau setja sér mælanleg 
markmið um kaupáform markhópsins. Staðalfrávikið er hæst í auglýsingaeftirtekt sem segir okkur að 
svör þátttakenda voru ólíkust þegar kom að þeim þætti.  
 

 Tafla 3. Mælanleg markmið, meðaltöl og staðalfrávik 

  Meðaltal Staðalfrávik 
Sala 3,64 1,25 
Auglýsingaeftirtekt 3,36 1,35 
Ímynd 3,24 1,20 
Markaðshlutdeild 3,16 1,07 
Vörumerkjavitund 3,16 1,14 
Önnur markmið 2,80 1,00 
Kaupáform 2,68 1,25 

 
 
Þátttakendur voru beðnir um að nefna dæmi um hvaða önnur markmið þeir setja sér fyrir 
auglýsingaherferðir. Nefndu þeir til dæmis markmið um fjölda heimsókna í sýningarsal, fjölda 
tilboða, heimsóknir á vefsíður, ná í nýja viðskiptavini og minnka verðteygni.  
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UMRÆÐA  
 
Markmið rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um hversu stór hluti og þá hvaða markmið stærstu 
fyrirtæki á Íslandi setja sér áður en þau fara af stað með auglýsingaherferð.  
 
Lagt var upp með að svara tveimur rannsóknarspurningum. Hér verða niðurstöðurnar notaðar til að 
svara þeim.  
 

1. Hversu stór hluti stærstu fyrirtækja landsins setja sér mælanleg markmið áður en þau fara að 
stað með auglýsingaherferð? 
 

Alls segjast 96,2% fyrirtækjanna setja sér mælanleg markmið áður en þau fara af stað með 
auglýsingaherferð. Rúmlega helmingur fyrirtækjanna setur sér oft eða alltaf mælanleg markmið og 
um 38% setja sér sjaldan eða stundum slík markmið.  
 
Þessar niðurstöður eru töluvert frábrugðnar niðurstöðum fyrri rannsókna á markmiðasetningu 
auglýsenda. Í rannsókn Moriatry (1996) höfðu aðeins 17% þeirra sett sér mælanleg markmið fyrir 
auglýsingaherferð og Hartley og Patti (1988) komust einnig að því að fæstir auglýsendur settu sér 
mælanleg markmið. Þetta ósamræmi í niðurstöðum getur þó átt sér einfalda skýringu. Í fyrri 
rannsóknum var ákveðin herferð skoðuð en í þessari voru þátttakendur spurðir hvort þeir settu sér 
almennt mælanleg markmið áður en þeir fara af stað með auglýsingaherferð. Einnig getur það haft 
áhrif að í fyrri rannsóknum voru það höfundar sem lögðu mat á markmiðin en ekki markaðsstjórarnir 
sjálfir. 
 

2. Hvers konar markmið setja stærstu fyrirtæki landsins sér áður en þau fara af stað með 
auglýsingaherferð? 
 

Af þeim þáttum sem spurt var um segjast fyrirtækin oftast setja sér markmið um sölu (meðaltal 3,64), 
að ná ákveðinni auglýsingaeftirtekt (meðaltal 3,36) og að hafa áhrif á ímynd vörumerkis (meðaltal 
3,24). Á eftir því koma markmið um markaðshlutdeild (meðaltal 3,16), að hafa áhrif á 
vörumerkjavitund markhóps (meðaltal 3,16) og að hafa áhrif á kaupáform markhóps (meðaltal 2,68).  
Fyrirtækin segjast oftast setja sér markmið um sölu líklega vegna þess að þau vilja að auglýsingar 
skili fyrirtækinu aukinni sölu sem leiðir til aukins hagnaðar. Með því að setja markmið um að ná 
ákveðinni auglýsingaeftirtekt er lögð áhersla á að auglýsingin nái til neytenda og er þá líklegri til að 
skila árangri. Ímynd á stóran þátt í því að skapa vörumerkjavirði og meira vörumerkjavirði leiðir til 
samkeppnisforskots á markaði (Keller o.fl., 2008). Það er því jákvætt að fyrirtækin setji sér markmið 
um að auglýsing skuli hafa áhrif á ímynd vörumerkisins. Í þessari rannsókn var þýðið stærstu 
fyrirtæki landsins og því eðlilegt að ekki sé lögð meiri áhersla á markmið um vörumerkjavitund þar 
sem þetta eru í flestum tilfellum leiðandi aðilar á markaði og vitund er nú þegar mikil meðal 
neytenda.  
 
Niðurstöðurnar eru í nokkru samræmi við niðurstöður Field (2007) en hjá auglýsendum í þeirri 
rannsókn var einnig helsta markmiðið að auka sölu. Það má velta því fyrir sér hvort svörun hefði 
verið á annan veg ef valmöguleikarnir hefðu ekki verið gefnir upp fyrirfram og fyrirtækin hefðu sjálf 
þurft að tilgreina hvað þau setja sér markmið um.  
 
Áhugavert væri að gera rannsókn á setningu markmiða fyrir auglýsingaherferðir í litlum, 
meðalstórum og stórum fyrirtækjum á Íslandi og bera þau saman. 
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Ein helsta takmörkun þessarar rannsóknar er lágt svarhlutfall. Skýringar fyrir þessu lága svarhlutfalli 
geta verið ýmsar. Þegar spurningakönnun er send á þátttakendur gegnum netið er auðvelt fyrir þá að 
sleppa því að svara. Einnig getur það haft áhrif ef margar mismunandi kannanir hafa verið sendar á 
sömu aðila eða ef rannsóknarefnið vakti ekki áhuga þeirra. 
 
Þegar svör vantar í gagnasafn spurningakönnunar, eins og gerðist í þessari rannsókn, geta 
útreikningar orðið ótraustir (Groves, 2006). Þegar skoðuð eru meðaltöl þeirra þátttakenda sem 
svöruðu rannsókninni fyrst og þeirra sem svöruðu henni síðast kemur í ljós að munur er á svörum. 
Munur er á flestum spurningum sem snúa að markmiðasetningu og mælingum á árangri, þar sem 
meðaltal þeirra sem svara fyrst er 0,5-1,5 hærra en hjá þeim sem svöruðu síðast. Svör við 
bakgrunnsspurningum voru nánast þau sömu. Það má því ætla að í þessari rannsókn hafi lágt 
svarhlutfall haft einhver áhrif á  niðurstöður rannsóknarinnar. 
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Hulda Guðmunda Óskarsdóttir, MS í stjórnun og stefnumótun 
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SAMANTEKT 
 

Markmið greinarinnar er að skoða hvernig vísindalegar áherslur móti svigrúm til 
stefnumótunar í íslensku nýsköpunarfyrirtæki. Greinin byggir á hluta niðurstaðna 
MS ritgerðar annars höfundar við Viðskiptafræðideild HÍ. Rannsóknin er eigindleg 
og fræðileg viðmið hennar eru kenningar um skoðanakerfi og stefnumótunarfræði. 
Rannsóknin var unnin í samstarfi við veðurrannsóknar- og þjónustufyrirtækið 
Belging, sem er að stíga sín fyrstu skref í átt að viðskiptum með vísindi. 
Niðurstöður benda til að stofnanasýn, sem tekur mið af áhrifum stofnana á 
stefnumótun, geti leitt til myndun sambúðar andstæðra áherslna viðskipta og 
vísinda. Með myndun sambúðar ná gerendur samleitni við starfsvettvanginn, sem 
veitir þeim lögmæti og leiðsögn í starfi og gæti auðveldað þeim að ná árangri í 
rekstri. 

 
 

INNGANGUR  
 
Í kjölfar hruns bankakerfisins á íslandi hefur verið uppi sterk krafa um nýsköpun í efnahagslífinu 
með áherslu á nýsköpunarfyrirtæki sem stuðlað geti að efnahagslegum vexti. Þegar rætt er um 
nýsköpun í efnahagslegum skilningi er áherslan oftast á tækni og vísinda nýsköpun (Trott, 2008). 
Enda hefur nýsköpun byggð á tækni og vísindum skilað miklum efnahagslegum framförum. Málið er 
þó ekki svo einfalt að tækni og vísindi skili nauðsynlega efnahagslegum ábata, en sýnt hefur verið 
fram á að vísindalega sinnuð fyrirtæki eiga oft erfitt með að samþætta áherslur viðskipta og vísinda 
(Bjargey Anna Guðbrandsdóttir og Margrét Sigrún Sigurðardóttir, 2011). 
 
Í þessari grein verður tekist á við hvernig vísindalegar áherslur (skoðanakerfi) takmarka svigrúm til 
stefnumótunar í íslensku nýsköpunarfyrirtæki sem er að stíga sín fyrstu skref í átt að viðskiptum með 
vísindi. Rannsóknin byggir á tilviksathugun á einu fyrirtæki, og eru skoðanakerfi þess greind í ljósi 
kenninga um skoðanakerfi (e. institutional logics) (Thornton og Ocasio, 1999) sem og stofnanasýn í 
stefnumótun (Peng, Sun, Pinkham og Chen, 2009). Niðurstöður sýna að vísindaskoðanakerfi setur 
stefnumótun nýsköpunarfyrirtækis ákveðnar skorður, en að áherslan á vísindi veita fyrirtækinu á 
sama tíma lögmætingu (e. legitimacy) sem nauðsynleg er til vaxtar. 
 

 
SKOÐANAKERFI 

 
Kenningar um skoðanakerfi er grein innan stofnanakenninga (e. institutional theory) (Thornton og 
Ocasio, 2008). Stofnanir (e. institutions) eru félagsleg hugsmíð (Scott, 1995) og innihalda 
skoðanakerfi sem fela í sér leiðbeinandi grundvallarreglur sem veita skipulagsheildum og 
starfsmönnum (hér eftir gerendur) skilning á veruleikanum, sem leiðir til samleitni (e. identity) 
(Alford og Friedland, 1985). Skoðanakerfi eru venjur, skoðanir, hugmyndir, gildi og reglur sem veitir 
gerendum (e. actors) skilning á veruleikanum (Thornton og Ocasio, 1999) og kveða á um hvaða 
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hegðun sé æskilegt innan stofnanavettvangsins (e. institutional field) (Battilana, 2007). Þau veita 
sameiginlegan skilning á tilurð og markmiðum skipulagsheilda og hvernig eigi að ná markmiðunum 
(Thornton og Ocasio, 1999, 2008). Skoðanakerfi setja þannig gerendum skorður, lýsa 
grundvallarvenjum þeirra og skoðunum (Alford og Friedland, 1985). 
 
Innan hvers stofnanavettvangs geta verið fleiri en eitt skoðanakerfi (Alford og Friedland, 1985; 
Margrét Sigrún Sigurðardóttir, 2010; Reay og Hinings, 2009; Thornton og Ocasio, 2008) sem geta 
verið í mótsögn við hvort annað. Það veitir gerendum tækifæri á að fara óhefðbundnar leiðir og leitt 
til breytinga á skoðanakerfum og jafnvel þróað áður óþekktar stofnanir (Margrét Sigrún 
Sigurðardóttir, 2010; Reay og Hinings, 2009; Thornton og Ocasio, 2008). Þegar ágreiningi milli 
skoðanakerfa linnir, myndast sambúð sem veitir gerendum lögmæti og leiðsögn í starfi (Reay og 
Hinings, 2009). Lögmæti vísar til algilds skilnings eða ályktunar um hvaða hegðun sé viðeigandi, 
sæmandi eða æskileg (Suchman, 1995). 
 
Skoðanakerfi vísinda 

Því hefur verið haldið fram (sjá nánar í Hoffman, 1999; Kleinman og Vallas, 2001) að störf 
vísindamanna sem sinna grunnrannsóknum einkennist af grunngildum (e. ethos) Mertons (1942). 
Vísindamenn líta á vísindalega þekkingu sem sameign (e. communism), því skiptir miklu máli að 
útbreiða hana (e. universalism) en ekki halda henni leyndri. Framlag til vísinda veiti þeim virðingu 
og faglega farsæld, rannsóknir stýrast ekki af hagsmunum þeirra (e. disinterestedness) og eru því 
hlutlausar. Niðurstöðum er ætíð tekið með ákveðinni tortryggni (e. organized skepticism). 
Sambærileg gildi er að finna í viðhorfum Polanyi til sjálfsforræðis (e. autonomy) vísinda (Kleinman 
og Vallas, 2001; Owen-Smith, 2005). Samkvæmt Polanyi (2000[1962]) ógna sérhagsmunir 
rannsókna vísindalegri framþróun, því verða vísindamenn að búa við frelsi sem veitir þeim forræði í 
rannsóknarstörfum og mikilvægt sé að vísindamenn fylgi vísindalegum stöðlum (e. scientific merit). 
Deilt er um hvort grunngildi Mertons (1942) og viðhorf Polanyis (2000[1962]) veiti vísindum 
lögmæti, eða séu goðsagnir vísinda (sjá nánar í Kleinman og Vallas, 2001; Owen-Smith, 2005). 
 
Skoðanakerfi vísinda í einkageiranum 

Með tilkomu líftækni urðu skilin á milli grunnrannsókna og hagnýtra rannsókna óljós (Etzkowitz, 
1998; Pisano, 2006). Sú hugmynd að fyrri vísindaleg framsókn gæti orðið uppspretta hagnaðar, fóru 
aðrar vísindagreinar sem áður voru einskorðaðar við háskóla að spretta upp í einkageiranum 
(Etzkowitz, 1998). 
 
Vísindamenn sjá einkageirann sem leið til að fjármagna rannsóknar sínar (Etzkowitz, 1998; 
Kleinman og Vallas, 2001) og hafa aðlagað vísindalegar venjur háskóla og rannsóknastofnana að 
einkageiranum (Kleinman og Vallas, 2001). Mikil áhersla er lögð á samvinnu við vísindasamfélagið, 
efla vísindalega þekkingarsköpun og miðla henni áfram innan sem utan fyrirtækisins. Þar af leiðandi 
er gífurlegum fjármunum varið í rannsókna- og þróunarstarf. Kleinman og Vallas (2001) telja að 
samvinnan við vísindasamfélagið sé fyrst og fremst hugsuð til að auka tekjur fyrirtækisins og 
lögmæti hjá áhrifamiklum gerendum samfélagsins. 
 
Vísindavæðing einkageirans hefur aukið samkeppnishæfni (e. competitive advantage) einkageirans í 
vísindum og fjárfestingum þeirra (Kleinman og Vallas, 2001). Vísindavæðingin hefur laðað að sér 
starfsmenn sem áður töldu sig einungis geta starfað innan háskóla og rannsóknarstofnana. Að auki 
telja Kleinman og Vallas (2001) að þátttaka vísinda- og tæknimanna í einkageiranum breyti 
stigskiptum þvingunum (e. hierarchical constraints) kapítalismans í það sem þeir kalla nútíma 
kapítalisma (e. contemporary capitalism), sem er mun sveigjanlegri og jafnréttissinnaðri (e. 
egalitarian) en sá fyrrnefndi. 
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Ágreiningur milli skoðanakerfa viðskipta og vísinda 

Innan einkageirans myndast iðulega ágreiningur milli vísindamanna og markaðsmanna. 
Ágreiningurinn tengist oft stofnunum, skynrænum og tungumálaþáttum og er oftast nær tilkominn 
vegna ólíks bakgrunns þessara hópa. Vísindamenn leitast við að ná auknum orðstír innan 
vísindasamfélagins með birtingu greina, á meðan markaðsmenn sækjast eftir auknum orðstír 
atvinnuveitenda og einhverskonar bónusgreiðslum, stöðuhækkunum eða sambærilegum ávinningi 
(Trott, 2008). 
 
Árangur viðskipta með vísindi er háður áhrifaríku (e. quality) vísindastarfi (Pisano, 2006) og hversu 
vel tekst að samþætta markmið viðskipta og vísinda (Pisano, 2006; Pisano, 2010; Trott, 2008). 
Viðskipti með vísindi (e. science-based) vísar til fyrirtækja í einkageiranum sem hagnýta ekki 
eingöngu vísindalega þekkingu sem til er, heldur skapa þau einnig vísindalega þekkingu í 
virðissköpun sinni. Skilin á milli grunnrannsókna og hagnýtra rannsókna eru því óljós í starfsemi 
þessara skipulagsheilda (Pisano, 2006). 
 
Pisano (2006) spyr hvort og hvernig viðskipti með vísindi geti náð að sinna samtímis þörfum 
viðskipta og vísinda. Grunnrannsóknir er kostnaðarsamar og tæknilegar villur eru algengar og er alls 
óvíst að þær skili ábáta og laði að fjárfesta. Sérstaklega þegar skipulagið getur ekki mætt þörfum um 
samþættingu og lærdóm (Pisano, 2010). Vísindafyrirtæki í einkageiranum sem leggja meiri áherslu á 
viðskiptaleg gildi eru líklegri til að ná árangri en þau sem leggja meira upp úr vísindalegum gildum 
(Pisano, 2006, 2010). 
 

 
STEFNUMÓTUN 

 
Skipulagsheildir takast á við hið óþekkta og ókomna með að móta stefnu til framtíðar á grundvelli 
afstöðu þeirra til hvað þær vilja vera og hvernig þær vilja verða (Runólfur Smári Steinþórsson, 
2003a). Stefnumótun er því eitt af grundvallarverkefnum í rekstri skipulagsheilda. Stefna lýsir þeim 
árangri sem skipulagsheildir vilja ná fram með starfsemi sinni (Barney og Hesterly, 2008; Grant, 
2008; Porter, 1998; Runólfur Smári Steinþórsson, 2003b), hvort árangurinn sé aukin 
samkeppnishæfni (Barney og Hesterly, 2008) eða samkeppnisforskot (Porter, 1998). Til að ná settum 
árangri þarf að móta stefnuna útfrá ytri og innri greiningu á starfsumhverfi skipulagsheilda. Greining 
veitir stjórnendum upplýsingar um stöðu skipulagsheilda gagnvart samkeppnisaðilum og auðveldar 
þeim að setja raunhæf og ögrandi markmið (Barney og Hesterly, 2008; Grant, 2008). 
 
Stofnanasýn 

Stofnanasýn (e. institution-based view) á rætur að rekja til stofnanahagfræði (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 
Runólfur Smári Steinþórsson og Helgi Gestsson, 2011; Peng, 2002; Peng og Heath, 1996; Peng o.fl., 
2009) og nálgunar félagsfræðinnar á hegðun skipulagsheilda (Peng, 2002; Peng og Heath, 1996; 
Peng o.fl., 2009). Stofnanasýn skoðar áhrif stofnana á stefnur skipulagsheilda, umfang þeirra og 
hvort áhrifin séu mismunandi í ólíkum aðstæðum. Stofnanasýn er fremur ungt sjónarhorn innan 
stefnumiðaðrar stjórnunar (Peng, 2002; Peng og Heath, 1996), en er “á margan hátt eðlilegt framhald 
í þróun” (Ingi Rúnar Eðvarðsson o.fl., 2011, bls. 80) stefnumótunar. 
 
Um síðustu aldamót jókst skilningur innan stefnumiðaðrar stjórnunar (Ingi Rúnar Eðvarðsson o.fl., 
2011; Peng o.fl., 2009) á áhrifum stofnana á stefnumótun, því rannsóknir (sjá nánar í Peng o.fl., 
2009) sýndu að stofnanir hafa áhrif á mörkun stefnu. Stofnanir veita gerendum skilning á 
veruleikanum (Garud o.fl., 2007; Hoffman, 199; Peng o.fl., 2009; Scott, 1995) og gegna því 
grundvallarhlutverki í að draga úr óvissu í aðstæðum þeirra (Peng o.fl., 2009). Stofnanir hafa einnig 
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áhrif á ákvarðanatöku gerenda sem hefur áhrif á lögmæti skipulagsheilda (Peng, 2002). Stofnanasýn 
getur veitt upplýsingar um kvik gagnkvæm áhrif (e. dynamic interaction) sem ríkja á milli stofnana, 
skipulagsheilda og stefnukosta (Peng, 2002), sjá mynd 1. 
 
 

Kvik 

gagnkvæm áhrif

Formlegar og Uppbygging atvinnuvega

óformlegar og einstakar auðlindir

þvinganir

Stofnanir Skipulagsheildir

Stefnukostir

 
 
Mynd 1. Kvik gagnkvæm áhrif milli stofnana, skipulagsheilda 
og stefnukosta (Peng, bls. 253, 2002). 

 
 
Stefnumiðuð stjórnun leitast við að útskýra breytileika árangurs (Friðrik Eysteinsson, 2009), sem er 
aðallega útskýrður útfrá tveimur sjónarhornum. Atvinnuvegasýn (e. industry-based view) sem 
útskýrir breytileikan útfrá ólíkri staðfærslu á markaði (Porter, 1979, 1998, 2008) og hinsvegar 
auðlindasýn (e. resource-based view) sem útskýrir breytileikan af einstæðum auðlindum (Barney, 
1991, 1995, 2001) og færni (Barney, 1995; Grant, 1991). Vegna áhrifa stofnana á stefnumótun getur 
stofnanasýn útskýrt atriði í breytileikanum sem hin sjónarhornin ná ekki að gera (Peng, o.fl., 2009). 
Rannsóknir (sjá nánar í Peng, 2002; Peng o.fl., 2009) sýna að stofnanir hafa áhrif á 
samkeppnismynstur atvinnugreina, áhrifum sem atvinnuvegasýn hugar ekki að. Stundum er 
stefnukosturinn að vera leiðandi í kostnaðarlækkun (e. cost leadership strategy) talin siðlaus og í 
nokkrum löndum er verðsamkeppni ólögleg (sjá nánar í Peng o.fl., 2009). Með frekari rannsóknum á 
áhrifum stofnanakrafta (e. institutional forces) í innra og ytra umhverfi skipulagsheilda, sem móta 
hegðun og setja gerendum skorður (Thornton og Ocasio, 1999, 2008) og veita þeim lögmæti 
(DiMaggio og Powell, 1993; Hoffman, 1999; Meyer og Rowan, 1977; Scott, 1995), getur 
stofnanasýn útskýrt samhengi milli uppsprettu samkeppnishæfni og ólíkra aðstæðna (Peng o.fl., 
2009), sem auðlindasýn hefur ekki náð að útskýra (Barney, 2001; Priem og Butler, 2001). 
Skipulagsheildir sem nýta auðlindir sínar sem allra best ná mikilli skilvirkni og viðhalda 
sveigjanleika sínum (Krasnikov og Jayachandran, 2008), sem hefur áhrif á árangur nýsköpunar 
(Trott, 2008). Árangur viðskipta með vísindi byggir á samþættingu þessara tveggja sjónarmiða, sem 
oft eru talin það andstæð að nánast ógerlegt sé að samþætta þau (Pisano, 2006, 2010). Því er ekki 
ósennilegt að stofnanakraftar hafi áhrif á hvort samþætting verði árangursrík eður ei. Stofnanasýn er 
því nauðsynlegur þrífótur stefnumótunar (Peng o.fl., 2009). Ennþá er ekki til opinbert 
stefnumótunarlíkan stofnanasýnar. 
 

 
AÐFERÐ 

 
Greinin byggir á hluta niðurstaðna í MS ritgerð annars höfundar við Viðskiptafræðideild HÍ. MS 
ritgerðin var umbótamiðuð og byggði á tilviksrannsókn á íslensku nýsköpunarfyrirtæki Belging, sem 
er veðurrannsóknar- og þjónustufyrirtæki. Með umbótamiðaðri rannsókn er átt við rannsókn þar sem 
markmið rannsóknarinnar er að greina aðstæður, móta tillögur til úrbóta á hugsanlegum áskorunum 
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og loks innleiða úrbætur (Coghlan og Brannick, 2010; Lewin, 1946; Susman og Evered, 1978). 
Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu nóvember 2010 til janúar 2011 og byggði á opnum viðtölum við 
alla starfsmenn fyrirtækisins og þátttöku athugun á vinnustað. Viðtöl voru afrituð og þau ásamt 
vettvangsnótum voru greind útfrá kenningum um skoðanakerfi, þá sérstaklega í ljósi hugmynda 
Mertons (1942) um vísindi. Niðurstöður þessarar greiningar, sem var fyrsta skref í umbótarferlinu, er 
birt hér auk lýsingar á hvernig áætluð umbót tók tillit til greiningarinnar. Ekki er hægt að greina frá 
innleiðingu umbótar, og ávinningi, enda um viðkvæmar samkeppnislegar upplýsingar að ræða. Þess 
er gætt í niðurstöðum að brjóta ekki trúnað við viðmælendur, því eru tilvitnanir ekki nafngreindar, en 
hverjum viðmælanda gefin auðkennisbókstafur. 
 
Niðurstöður þessa fyrsta skrefs í umbótamiðaðri rannsókninni voru bornar undir eigendur og 
starfsmenn fyrirtækisins í umbótaferlinu, og samræmdust niðurstöður upplifun þeirra. Niðurstöður 
drógu jafnfram fram þætti sem viðmælendur höfðu ekki verið meðvitaðir um fyrr en viðurkenndu þó 
þegar bent var á þá, réttmæti niðurstaðna er því gott. 
 

 
BELGINGUR 

 
Belgingur er veðurrannsóknar- og þjónustufyrirtæki og var stofnað 2001 af Ólafi Rögnvaldssyni og 
Haraldi Ólafssyni, í þeim tilgangi að hámarka nýtingu styrks til doktorsnáms í veðurfræði (Eyþór 
Ívar Jónsson, 2010). Fyrirtækið byggir á sterkri hefð rannsókna og þróunar í veðurfræði og skyldum 
greinum, rannsókna- og þróunarverkefnin eru fjölbreytt og mörg þeirra eru unnin í samvinnu við 
alþjóðlega vísindasamfélagið (Reiknistofa í veðurfræði, á.áb; á.ác). Samvinna við vísindasamfélagið 
er lykilþáttur í starfseminni og gerir fyrirtækinu kleift að vera í fremstu röð á sínu sviði (Reiknistofa í 
veðurfræði, á.áb). 
 
Árið 2007 breyttist eignarhald fyrirtækisins, Haraldur dró sig út úr rekstrinum og María 
Edwardsdóttir og Sigurjón Sindrason komu inn sem hluthafar (Reiknistofa í veðurfræði, á.áa). Í 
kjölfarið var ákveðið að umbreyta vísindalegri þekkingu í verðmæti (Eyþór Ívar Jónsson, 2010). Með 
markaðsvæðingunni er Belgingur að hefja viðskipti með vísindi. 
 
Belgingur leitast við að hámarka árangur viðskiptavina með því að veita þeim bestu veðurspár sem 
tækni og þróun í veðurfræði býður uppá (Reiknistofa í veðurfræði, á.áb). Hefðbundnar veðurspár eru 
reiknaðar í 20 til 50 km reiknimöskvum (Rúnar Pálmason, 2007), veðurspárnar verða nákvæmari 
eftir því sem reiknimöskvarnir þéttast (SARWeather, á.áa). Belgingur reiknar háupplausnaveðurspár 
í 3 til 9 km reiknimöskvum fyrir Ísland og Færeyjar sem birtast á www.belgingur.is (Reiknistofa í 
veðurfræði, á.ád). Fyrirtækið hefur verið að þróa SARWeather (skammstöfun fyrir Search And 
Rescue Weather), sem er sérsniðið on-demand veðurspákerfi fyrir leitar- og björgunaraðila 
(SARWeather, á.áb). Veðurspákerfið reiknar veðurspár í 1 km reiknimöskva, í slíkum veðurspám 
koma áhrif landslagsins fram að fullu. 
 

 
NIÐURSTÖÐUR OG UMRÆÐA 

 
Viðfangsefni greinarinnar var að skoða áhrif skoðanakerfa á stefnumótun nýsköpunarfyrirtækis sem 
er í viðskiptum með vísindi. Veðurrannsóknar- og þjónustufyrirtækið Belgingur var vettvangur 
rannsóknarinnar. Þó að ákveðin hugarfarsbreyting hafi átt sér stað virðist ríkjandi skoðanakerfi 
gerenda falla vel að skoðanakerfum vísinda í einkageiranum (vettvangsnótur, 2010, 2011). 
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Vísindahugsun í viðskiptum 

Gerendur leggja áherslu á að þekking sé sameign og mikilvægt sé að miðla henni til 
vísindasamfélagsins (vettvangsnótur, 2010; 2011). Hugsunin í öðrum einkareknum veðurfyrirtækjum 
er „yfirleitt alltaf aðeins öðruvísi“ (A) en sú sem einkennir Belging. Þegar Belgingur öðlast nýja 
þekkingu sem gerir veðurspárnar betri fer sú þekking „beint til baka inn í [vísinda]samfélagið.“ Þegar 
„mörg af þessum commercial fyrirtækjum“ betrumbæta einhvern bút í veðurspánni „dettur [þeim] 
ekki í hug að láta neinn annan fá þann bút.“ Belgingur er „alveg klárlega“ ekki þannig, „[v]ið gefum 
til baka“ (B). Virðissköpun fyrirtækisins byggir á hagnýtingu vísindalegrar þekkingar, þrátt fyrir það 
finnst gerendum mikilvægt að gefa vísindasamfélaginu nýja þekkingu, sem samkeppnisaðilar geta 
nýtt í virðissköpun sinni. Skilin á milli grunnrannsókna og hagnýtra rannsókna eru ekki einungis 
óljós í virðissköpun fyrirtækisins, heldur virðast þau einnig vera óljós innan skoðanakerfa gerenda. 
Samleitni gerenda virðist beinast að vísindum í einkageiranum, að þekking sé sameign og mikilvægt 
sé að útbreiða þekkinguna (samanber Merton, 1942) og að vera þátttakendur í framþróun veðurspáa 
(samanber Kleinman og Vallas, 2001). Gerendur virðast ekki telja að rannsóknir sem beinast að 
öðrum tilgangi en vísinda ógni vísindalegum framförum (vettvangsnótur, 2010; 2011), líkt og 
Polanyi (2000[1962]) telur. Þeir virðast sjá að hægt sé að sameina viðskipti og vísindi (samanber 
Etzkowitz, 1998) án þess að skerða lögmæti fyrirtækisins (samanber Kleinman og Vallas, 2001). 
 
Tengslin við vísindasamfélagið eru talin nauðsynleg, án þeirra yrði rannsókna- og þróunarstarfið 
„mjög fljótt áskaplega einsleitt og þurrt. Alla veganna fyrir okkur“ (B). Ef fyrirtækið lætur „deigan 
síga“ staðnar það og „eitthvað annað er orðið miklu betra.“ Eitthvað sem erfitt er að keppa við, því er 
mikilvægt að viðhalda tengslunum. Stöðugildin eru fá og „maður keyrir ekki svona rannsóknir í 
tómarúmi lengi“ (B). Til að viðhalda rannsókna- og þróunarfærni fyrirtækisins er mikilvægt að 
fyrirtækið missi ekki tengslin við vísindasamfélagið. Að veita vísindasamfélaginu nýja þekkingu 
tengist virðissköpun fyrirtækisins, en ekki eingöngu að viðhalda lögmæti Belgings sem 
veðurrannsóknarfyrirtæki. Tilgangur samstarfsins við vísindasamfélagið virðist vera að viðhalda 
rannsókna- og þróunarfærni og auka tekjur fyrirtækisins (Kleinman og Vallas, 2001). Skoðanakerfi 
gerenda virðast samræmast skoðanakerfum vísinda í einkageiranum. 
 
Tengsl við vísindasamfélagið skiptir miklu máli fyrir virðissköpun fyrirtækisins og lögð er áhersla á 
að efla þau tengsl (vettvangsnótur, 2010; 2011). Einn gerandi (D) lýsir þessu vel með því að segja „ef 
við stöndum okkur vel og höldum áfram að gera góða hluti, þá eru enn meiri líkur á að einhverjir 
vilja koma og vera með okkur.“ Rannsókna- og þróunarfærni fyrirtækisins er mikil, innanlands er 
það „afskaplega vel þekkt... [e]rlendis erum við kannski vel þekktir þar sem við höfum einhver ítök. 
Annars staðar kannski minna... það er kannski svolítið erfitt að segja hvernig það er“ (D). Svo virðist 
að framlag Belgings til vísinda hafi fært fyrirtækinu faglega farsæld innan vísindasamfélagsins, líkt 
og Merton (1942) benti á. Þetta samræmist einnig skoðanakerfum vísinda í einkageiranum 
(Kleinman og Vallas, 2001), aukin samvinna við vísindasamfélagið eykur vísindalegt lögmæti, tekjur 
og samkeppnishæfni fyrirtækisins. 
 
Talsverð áhersla er einnig lögð á virðisaukandi samvinnu við ytri aðila, hvort þeir tilheyri 
vísindasamfélaginu eður ei (vettvangsnótur, 2010; 2011). „Við ætlum ekki að bola 
samkeppnisaðilum út.. við erum ekki ógn. Heldur erum við option fyrir þig að gera betur“ (B). 
Fyrirtækið hefur vilja fyrir að útvíkka samstarfsnet sitt á þann hátt að það skapi öllum aðilum 
virðisauka, eða „[s]vona win win situation“ (B). Vegna áherslunnar á samvinnu samræmist þetta 
skoðanakerfi vísinda í einkageiranum. Viðhorfið tengist breytingum í stig skiptum þvingunum 
kapítalismans (Kleinman og Vallas, 2001). 
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Að fara í viðskipti með vísindi 

Með markaðsvæðingunni hafa gerendur „þurft að fara að hugsa öðruvísi, gera okkur söluvænlegri og 
búa til eitthvað sem hægt er að selja og fá pening fyrir... [A]ð vissu leyti erfitt... en langt frá því að 
vera eins slæmt eins og af því er látið“ (E). Þátttaka í viðskiptasmiðju Klaks, ÚH20 (Útflutningsauki 
og hagvöxtur) og A-board (skammstöfun fyrir adviser board sem er hluti af námskeiði í MBA-námi 
við Kaupmannahafnarháskóla) hafa nýst „í þessari ákveðnu hugarfarsbreytingu sem þurfti að ganga í 
gegn... [og] það var heilmikill lærdómur í því. Bara eins og rekstraráætlun og fleira. Mjög praktískt 
sem við höfum ekki neitt sérstaklega praktíserað þar til núna“ (B). 
 
Gerendur virðast sjá að markaðsvæðing sé mikilvæg fyrir fjárhagslega afkomu fyrirtækisins 
(vettvangsnótur, 2010; 2011). Einn sagði „útfrá fjárhagslegu sjónarhorni þá gengur það kannski ekki 
neitt voðalega vel upp að vera að fjármagna sig á vísindastyrkjum“ (F). Oft eru rannsóknaverkefni 
ekki nægjanlega skilgreind í umsóknum og „sem vísindamönnum þá hættir mönnum náttúrulega 
meira til að gera meira en maður þarf að gera“ (F). Mikilvægt sé: 
 

[A]ð fá einhverjar fastar tekjur frá þjónustu sem starfar vel þá er náttúrulega hægt 
að fara að losa sig undan því að vera að hlaupa á eftir styrkjum sko, og ég held að 
þá sé í rauninni forsenda þess að geta fókuserað meira á þróunina í 
[veðurspáþjónustukerfum] (F). 

 
„Það er fyrst og fremst spurningin um hvernig maður fjármagnar [rannsókna- og þróunarstarfið]... 
[og] þar kemur businessinn inn“ (G). Þessi skoðun virðist einkenna viðhorf flest allra gerenda 
(vettvangsnótur, 2010; 2011) og markaðsvæðing fyrirtækisins er álitin betri leið til að fjármagna 
rannsóknir og þróun en að sækja um rannsókna- eða samkeppnisstyrki (samanber Etzkowitz, 1998; 
Kleinman og Vallas, 2001; Trott, 2008). Einkageirinn er talin vera betri fjárfestingarkostur í 
rannsóknum og þróun (vettvangsnótur, 2010; 2011). Aukin fjárfesting í slíkri starfsemi er talin auka 
sköpun vísindalegrar þekkingar, tengsl og orðstír fyrirtækisins innan vísindasamfélagsins, árangur og 
tekjumöguleikum þess, ásamt því að viðhalda lögmæti fyrirtækisins sem rannsóknarfyrirtæki. 
Skoðanakerfi gerenda samræmast skoðanakerfi vísinda í einkageiranum (samanber Etzkowitz, 1998; 
Kleinman og Vallas, 2001). 
 
Gerendur virðast telja að þeir fái betri launakjör innan einkageirans, en í vísindasamfélaginu 
(vettvangsnótur, 2010; 2011). Einn lýsir mikilvægi markaðsvæðingar útfrá fjarhagslegri afkomu 
gerenda vel þegar hann segir „maður [sér] kannski að þar komi tekjur sem borgi upp verkefnið... [ég] 
er nú að borga íbúð [og v]erð að viðurkenna það [að þetta er] algjört brjálæði og það verður að koma 
peningur“ (E). Gerendur eru sammála um að „við þurfum að komast betur inn á svona einhvern stað 
þar sem við fáum nokkuð sæmilegar tekjur. Það eru kannski svona stóru atriðin“ (G). Að þessu 
sögðu virðist einkageirinn ekki eingöngu vera álitin sem betri leið til að fjármagna rannsókna- og 
þróunarstarf, heldur einnig leið að betri launakjörum. 
 
Stefnumótun og skoðanakerfi 

Skoðanakerfi tilgreina hvaða hegðun sé æskileg (Battilana, 2007) og veita gerendum skilning á tilurð 
og markmiðum skipulagsheilda og hvernig eigi að framfylgja markmiðunum (Thornton og Ocasio, 
1999, 2008). Skoðanakerfi gerenda virðast einkennast af vísindalegum vinnubrögðum í 
einkageiranum (samanber Kleinman og Vallas, 2001). Eiginleikar í skoðanakerfunum voru þess eðlis 
að stefna samkvæmt atvinnuvega- eða auðlindasýn myndi draga úr áframhaldandi markaðsvæðingu 
og að fyrirtækið næði árangri. Hvorug sýnin tekur tillit til stofnanakraftanna í innra og ytra umhverfi 
Belgings og ólíklegt er að sátt myndi nást um stefnumótunaraðgerðir þeirra (vettvangsnótur 2010; 
2011). 
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Virðissköpun fyrirtækisins byggir ennþá á þekkingarsköpun og samleitni gerenda virðist enn bundin 
við vísindasamfélagið, sem veitir þeim leiðsögn í starfi (vettvangsnótur 2010; 2011). Stefnumótun 
sem tekur mið af áhrifum stofnanakrafta (samanber Thornton og Ocasio, 1999; 2008) getur 
auðveldað myndun sambúðar skoðanakerfa viðskipta og vísinda og veitt gerendum lögmæti og 
leiðsögn í starfi. Sambúðin samþættir skoðanakerfi viðskipta og vísinda og gerir gerendum kleift að 
öðlast samleitni við viðskipti með vísindi. Án sambúðar aðskilja gerendur samleitni sína í störfum 
sem tengjast ekki fagmenntun þeirra, sem viðheldur í þessu tilfelli ágreiningi um lögmæti viðskipta 
og vísinda (samanber Reay og Hinings, 2009), sem dregur úr líkum á árangri. Lögmæti felur í sér 
algildan skilning eða ályktun um hvaða hegðun sé æskileg, viðeigandi eða sæmandi (Suchman, 
1995), því mun nýja skoðanakerfið gera gerendum kleift að sinna samtímis þörfum viðskipta og 
vísinda, sem auðveldar þeim að ná árangri í rekstri (samanber Pisano, 2006). 
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STARFSÞRÓUN MILLISTJÓRNENDA  

Í OPINBERRI STARFSEMI 
 

Inga Jóna Jónsdóttir, dósent, Háskóli Íslands 
 
 

SAMANTEKT 
 

Í greininni er varpað ljósi á starf og viðfangsefni millistjórnenda í opinberri 
þjónustustarfsemi. Markmið greinarinnar er að auka skilning á millistjórnenda-
starfinu þegar tekist er á við nýtt starf. Athyglinni er sérstaklega beint að náms-/ eða 
lærdómsferlinu sem millistjórnendurnir fara í gegn um. Sömuleiðis er sjónum beint 
að þeim skilyrðum í vinnuumhverfinu sem hafa áhrif á lærdóm þeirra. Gagnaöflun 
var með hálfskipulögðum ítarlegum einstaklingsviðtölum við þrjá millistjórnendur 
og spurningalistakönnun meðal nær allra annarra millistjórnenda í hinni nýju 
þjónustustarfsemi til að gera myndina skýrari. Helstu niðurstöður staðfesta mikil-
vægi óformlegra námsleiða við starfsþróun millistjórnenda. Í starfinu reynir hvað 
mest á altæka (meta) færni eins og samskiptafærni, færni í að greina og skipuleggja 
og forystufærni. Millistjórnendurnir þróa raunfærni sína fyrst og fremst með því að 
framkvæma og ígrunda atburði, athafnir og viðbrögð. Formlegar námsleiðir s.s. 
námskeið hafa mun minni þýðingu fyrir þá. Áskoranir og fjölbreytileiki starfs og 
fyrirtækjamenningin hafa mikla þýðingu fyrir vinnustaðinn sem ákjósanlegan 
vettvang náms og starfsþróunar. 

 
 

INNGANGUR  
 
Stjórnendastarfið, og það hvernig stjórnendur þróa þá færni sem þarf til að takast á við margbrotin 
hlutverk og krefjandi aðstæður og atvik í vinnunni hefur um langan tíma átt athygli og verið 
viðfangsefni jafnt fræðasamfélagsins sem fyrirtækja og stofnana atvinnulífsins (Larsen, 2004). Þróun 
stjórnendafærni (managers‘ competence development) er hér talað um sem starfsþróun stjórnenda. 
Með stjórnendafærni er vísað til alls þess sem einstaklingur býr yfir („underlying characteristics“) og 
sem hefur áhrif á árangursríka og framúrskarandi frammistöðu viðkomandi í starfi eða við tilteknar 
aðstæður (sjá nánar í Hafdís Finnbogadóttir og Inga Jóna Jónsdóttir, 2010; Spencer og Spencer, 
1993). 
 
Þegar ný þjónustustarfsemi verður til beinir það kastljósinu alveg sérstaklega að stjórnendastarfinu 
og þeim færnikröfum sem til þeirra eru gerðar sem gegna starfinu. Í því samhengi skiptir máli að 
hafa þekkingu og skilning á námsleiðum í tengslum við vinnuna (workplace learning processes) og 
sömuleiðis að þekkja til helstu áhrifavalda í vinnuumhverfinu sem styðja nauðsynlega starfsþróun. 
 
Millistjórnendur eru í nokkuð sérstöku hlutverki í skipulagsheildum. Þeir heyra undir yfirstjórnendur 
á efsta stjórnunarstigi atvinnugreinar eða starfsemi en eru yfirmenn annarra starfsmanna og þeirra 
sem stýra verkefnum og starfsemi í framlínu. Þeir leika oft veigamikið hlutverk t.d. í mótun og 
einkum innleiðingu stefnu. Þeir eru gjarnan lykilgerendur í að leiða umbóta- og nýbreytnistarf og eru 
þar í mikilvægu hlutverki sem gerir til þeirra sérstakar frænikröfur (sjá nánar Inga Jóna Jónsdóttir, 
2009; Larsson, 2008). 
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Starf millistjórnandans sem vinnur í nýrri starfsemi eða stýrir nýbreytnistarfi innan skipulagsheildar 
hefur hingað til ekki verið í brennipunkti í rannsóknum. Sömuleiðis er fáar heimildir að finna sem 
kanna sérstaklega upplifun, reynslu og viðhorf þessa hóps, þ.e. millistjórnenda, af námi eða lærdómi 
þeirra í starfi (Wenglén, 2005).  
 
Í þessari grein er markmiðið að auka skilning á millistjórnendastarfinu í nýrri starfsemi. Sérstaklega 
er þó skoðað það náms-/ eða lærdómsferli sem millistjórnendurnir sjálfir upplifa sig fara í gegn um 
til þess að geta tekist á við starfið og færnikröfur þess. Sömuleiðis er sjónum beint að þeim 
skilyrðum í vinnuumhverfinu sem hafa áhrif á lærdóm þeirra. Settar eru fram eftirfarandi spurningar 
sem leitað er svara við:  
 

1) Hvaða færnikröfur í starfi millistjórnandans telja þátttakendur að séu þeim mikilvæg 
áskorun og því mikilvægt að þróa?  
 

2) Hvaða (náms)leiðir velja þeir að fara til að læra starf sitt og þróast í nýju hlutverki?  
 

3) Hvers konar vinnuumhverfi (learning environment) skiptir mestu um námsferlið?  
 
Eftir stutta umfjöllun um lykilhugtök og kenningar sem valin eru sem viðmið við greiningu og túlkun 
gagna verður gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Þar á eftir er umfjöllun og umræða um 
helstu niðurstöður sem leitast er við að svara rannsóknarspurningunum. Í lokaorðum er svo 
rannsóknin sett í samhengi og stutt samantekt gerð á helstu niðurstöðum og ályktað út frá þeim.  
 
 

FRÆÐILEG HUGTÖK OG VIÐMIÐ 
 
Færni í starfi 

Hugtakið færni í starfi (competence at work) hefur oft óljósa merkingu í orðræðunni um þróun 
mannauðs (Ellström og Kock, 2008). Algengasta tilvísunin eða hin hefðbundna merking er þar sem 
aðallega er gengið út frá formlega vottaðri þekkingu eða menntun (formal competence or education) 
og þjálfaðri verkkunnáttu (trained skills) (Ellström, 1992, 1996; Elkjær og Høyrup, 2003; Larsen, 
2004). Á þessari formlegu færni sem svo er nefnd byggjast oft ráðningar í stöður. Þá er nokkuð 
auðvelt með skipulegum, áformuðum hætti að styrkja og efla þessa færni með kennslu eða þjálfun 
(Ellström, 2010; Elkjær og Høyrup, 2003; Nordhaug, 1998). Önnur nálgun á færni í starfi hefur þó 
orðið æ meira áberandi frá tíunda áratugnum í hinu akademíska rannsóknarsamhengi um þróun 
mannauðsins (human resource development). Hér er vísað til raunfærni (real competence) sem 
byggir á þekkingu, leikni í að beita þekkingunni ásamt getu eða hæfni sem tengist 
persónuleikaþáttum sem einstaklingur býr yfir. Raunfærni gerir einstaklingi kleift að leysa starf af 
hendi á árangursríkan hátt eða í samræmi við sett viðmið (Spencer og Spencer, 1993; Nordhaug, 
1998; Ellström 1996). Enn frekari útvíkkun eða þróun á hugtakinu er síðan sú sem samkvæmt 
Ellström og Kock (2008) tengir enn þéttar samspil færnikrafna sem starfið og aðstæður gera og 
raunfærni sem einstaklingur býr yfir. Þá er talað um raunfærni í notkun (realcompetence in use) 
(Ellström, 2010). Hér er á ferðinni margbrotið og flókið samspil sem um leið getur haft afdrifarík 
áhrif á viðfang starfsemi og þá útkomu sem að er stefnt.  
 
Í stjórnendastarfinu og þá ekki síst millistjórnendastarfi þarf að beita færni úr ólíkum færniflokkum 
(sjá t.d. Nordhaug 1998). Þó má segja að stjórnendur þurfi oft að fást við viðfangsefni sem reyna á 
altæka eða grundvallar færni (meta competence) sem nýtist við ólík störf og viðfangsefni og er ekki 
sérstaklega tengd við ákveðna atvinnugrein eða skipulagsheild (Nordhaug, 1998/2000; Davis, 
Naughton og Rothwell, 2004). Þar er t.d. vísað til félagslegrar færni eða færni í að greina 
einstaklinga og aðstæður og færni í samskiptum. Sömuleiðis eru færniþættir sem tengjast forystu 
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(leadership) og ákvarðanatöku mikilvægir þeim sem gegna stjórnendastarfi (sjá t.d. í Spencer og 
Spencer, 1993; Nordhaug, 1998/2000). Stjórnendur þurfa líka öðrum fremur að beita færni til að 
stuðla að þróun annarra í starfi, skapa réttu aðstæðurnar á vinnustaðnum og efla samstarf og 
samvinnu. (sjá t.d. í Hafdís Finnbogadóttir og Inga Jóna Jónsdóttir, 2010).  
 
Lærdómur og námsleiðir í starfi 

Þróun á raunfærni eða starfsþróun, sem nauðsynleg er til að gegna starfi árangursríkt, gerist í stöðugu 
og virku ferli lærdóms í tengslum við starfið og vinnuna (sjá t.d. í Ellström og Kock, 2008; Ellström, 
2001). Lærdómur er enn eitt hugtakið sem óljóst er hvaða skilning menn leggja í. Í sumum tilvikum 
er litið á lærdóm sem afmarkað ferli fyrst og fremst bundið við einstaklinginn og ýmist óháð eða háð 
umhverfi (hér vísað í Cognitive, Constructive and Experiential Learning Theories ). Í öðrum er 
lærdómur skoðaður í víðara samhengi sem ferli sem verður til í samskiptum og samstarfi við aðra og 
er því háð félags- og menningarlegum aðstæðum og skipulaginu (vísað er til Social Learning Theory, 
Situated Learning Theory and Expansive Learning Theory). Í samhengi starfsþróunar og 
vinnustaðarins má segja að lærdómur sé breyting eða breytingarferli sem stuðlar að útvíkkun á 
möguleikum til athafna og æskilegrar frammistöðu í starfi (Fenwick 2005). Ellström (1992) 
skilgreindi á svipaðan hátt lærdóm í samhengi við vinnu og starfsfólk sem varanlega breytingu á 
raunfærni einstaklings sem er afrakstur eða afleiðing samskipta (og þátttöku) hans við umhverfi sitt 
(sjá nánar í Inga Jóna Jónsdóttir, 2005). 
 
Þegar talað er um lærdóm dettur mörgum fyrst í hug formlegt nám eða lærdómsferli (formal 
learning). Formlegt lærdómsferli eða nám er almennt skilgreint sem nám sem skipulagt er hjá 
fræðsluaðilum eða skólakerfi með námsmarkmiðum, ákveðnum námstíma (og jafnvel 
námsstuðningi) og slíkt nám er ásetningur af hálfu námsmannsins (Inga Jóna Jónsdóttir, 2005; 
Ellström, 2004).  
 
Í sumum tilfellum er talað um minna formlegt lærdómsferli (non-formal learning) þegar 
lærdómsferlið er utan formlegs skólakerfis en er þó meira eða minna skipulagt og byggt á ásetningi 
af hálfu starfsmanns. Minna formlegs náms er oft aflað hjá símenntunarstöðvum, námsflokkum eða 
námskeiðum sem ráðgjafar, sérfræðingar eða jafnvel samstarfsmenn halda á vinnustaðnum eða utan 
hans. Þriðja námsleiðin eða –formið sem um ræðir er algjörlega óformlegt náms- eða lærdómsferli í 
vinnunni (informal learning or incidental learning). Með óformlegu námi eða lærdómi er, samkvæmt 
Marsick og Watkins (1990), átt við lærdóms- eða þróunarferli sem á sér stað þegar einstaklingur aflar 
sér þekkingar og eykur raunfærni sína án þess að það sé áformað eða skipulagt sérstaklega fyrirfram. 
Slíkt tengist daglegu starfi og birtist oft í reynslunámi (experiential learning), t.d. af því að gera 
mistök sem eru ígrunduð og leiða til breyttrar hegðunar, athafna og frammistöðu (Dewey, 1938; 
Kolb, 1984). Einnig felst óformlegt nám í því t.d. að eiga samskipti og samvinnu við aðra, að læra af 
sér reyndari og af fyrirmyndum, að vinna að lausn vandamála eða viðfangsefna þar sem prófa þarf 
sig áfram, leita nýrra leiða og búa til nýja þekkingu sem oft er skilgreind sem þögul eða leynd 
þekking (tacit knowledge) og fleiri leiðir mætti telja (sjá t.d. í Marsick og Watkins, 1990; Ellström, 
2001; Illeris o.fl., 2004). Heijden o.fl. (2009) tala einnig í þessu samhengi óformlegs vinnustaðanáms 
um mikilvægi félagslegra samskipta og samræðna og það að byggja upp sterkt innra og ytra 
tengslanet.  
 
Lærdómur í vinnuumhverfinu er einnig af mörgum fræðimönnum flokkaður gróflega í tvenns konar 
mismunandi lærdóm (Inga Jóna Jónsdóttir, 2005, 2007; Ellström, 2001, 2004). Annars vegar er það 
lærdómur sem miðar að því að aðlaga færni viðkomandi að starfinu (adaptive learning), þ.e. miðar að 
því að læra á starfið og ná tökum á nýjum aðstæðum og viðfangsefnum. Hins vegar er það 
lærdómsferli sem byggist á gagnrýninni hugsun, að spyrja spurninga og greina og leita svara og nýrra 
leiða. Slíkt lærdómsferli gerist yfirleitt í samvinnu og samstarfi og miðar að þróun og nýbreytni. Þess 
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konar lærdómsferli mætti nefna skapandi eða útvíkkandi lærdóm í vinnuumhverfinu (developmental 
or expansive learning) (sjá t.d. í Inga Jóna Jónsdóttir, 2005, 2007; Ellström, 2001, 2004; Engeström, 
2001).  
 
Vinnustaðurinn sem vettvangur náms og starfsþróunar 

Ellström (2004) og fleiri fræðimenn eins og t.d. Fuller og Unwin (2004) hafa kynnt ýmis skilyrði og 
aðstæður á vinnustöðum, einkum litlum og meðalstórum fyrirtækjum og stofnunum, þar sem 
rannsóknir hafa leitt í ljós lykil áhrifavalda á vinnustaðanám (workplace learning) og starfsþróun. Í 
fyrsta lagi nefna þessir fræðimenn störfin sjálf og viðfangsefnin (the learning potentials of the work 
tasks). Þetta er einnig mjög í takt við það sem fram kom í rannsókn Skule (2004) á norskum 
vinnumarkaði sem sýndi að störf þar sem breytingar voru tíðar (t.d. ný tækni, nýir markaðir, auknar 
gæðakröfur) og störf sem fela í sér stjórnunarlega ábyrgð kölluðu á virkasta lærdómsferlið. Ellström 
(2004) tiltekur einnig sem hvetjandi áhrifaþátt tækifæri eða aðstæður þar sem endurgjöf á sér stað og 
í tengslum við hana fer fram ígrundun um athafnir og útkomuna. Hið félagslega innra umhverfi og 
fyrirtækjamenningin sem birtist í samskiptunum, tengslum milli manna og sameiginlegum skilningi 
og upplifun er einnig ríkur áhrifaþáttur um vinnustaðinn sem vettvang náms og starfsþróunar (sjá t.d. 
í Ellström, 2004; Jörgensen, Warring og Andersen, 2002). Fleiri atriði tengd vinnu-staðnum eru 
nefnd sem áhrifavaldar (Ellström, 2004; Fuller og Unwin, 2004) eins og stuðningur 
yfirmanna/stjórnenda og skilningur þeirra á því hvernig þróun færni starfsfólks á sér einna helst stað.  
 
 

AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNARINNAR 
 
Rannsóknartilvikið 

Til þess að leita svara við spurningunum sem settar eru fram í upphafi greinarinnar er byggt á 
rannsókn sem gerð var á rauntilviki um nýbreytnistarf. Fyrir valinu varð innleiðing frístundaheimila 
hjá ÍTR haustið 2002. Hér var á ferðinni ný þjónustustarfsemi af hálfu Reykjavíkurborgar er varðaði 
framboð á þjónustu við foreldra og börn þeirra, sem tryggði börnum umhverfi, aðbúnað og faglega 
þjónustu í frítímanum, sem mætti ákveðinni þörf samtímans (Ásdís Ásbjörnsdóttir, 2008). Við 
innleiðingu frístundaheimilanna urðu til nýjar stöður millistjórnenda með starfsheitið umsjónarmenn 
frístundaheimila. Þessir millistjórnendur bera ábyrgð á öllum daglegum rekstri, hafa forystuhlutverki 
að gegna á vettvangi og stýra daglegu starfi. Þeir eru beinn tengiliður við þjónustuþegana, jafnt 
foreldra sem börn og starfsfólk innan skóla (sjá í Ásdís Ásbjörnsdóttir, 2008, bls. 30).  
 
Aðferðir  

Rannsóknin sem liggur til grundvallar hér er áformuð sem hluti af stærri eigindlegri rannsókn á 
millistjórnendastarfinu og vinnustaðnum sem vettvangi náms og starfsþróunar. Aðferðafræðin sem 
hér er notuð er lýsandi tilviksrannsókn á upplifun, reynslu og viðhorfum millistjórnendanna sem eru 
þátttakendur. Gagna var aflað fyrst með hálfskipulögðum ítarlegum einstaklingsviðtölum við þrjá 
starfandi umsjónarmenn frístundaheimila frá ólíkum borgarhlutum. Í viðtölunum var stuðst við 
viðtalsramma í kring um eftirfarandi þemu: vinnustaðurinn og daglegt starf og viðfangsefni, 
færnikröfurnar, vinnutengdar lærdóms- eða námsleiðir og loks nýbreytni og vinnuþróun. Viðtölin 
voru hljóðrituð og síðan afrituð. Í framhaldinu voru þau innihaldsgreind og lykluð út frá þemunum 
sem lagt var upp með. Dregin voru fram athyglisverð atriði og samsvörun milli þeirra. Heildarmagn 
viðtalsgagna var 71 blaðsíða. Viðtölin voru túlkuð í þeim tilgangi að fá innsýn í starf 
umsjónarmannsins. Til þess að gera myndina skýrari og dýpka skilninginn var forprófaður 
spurningalisti mótaður út frá viðtalsgögnunum og lagður fyrir alla 48 umsjónarmenn frístundaheimila 
ÍTR í nóvember og desember 2007. Fyrirlögnin var með þeim hætti að á sameiginlegum fundi 
umsjónarmannanna var þeim afhentur spurningalisti sem þeir svöruðu hver fyrir sig á innan við 



79 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 23.mars 2012  
 

klukkustund og skiluðu til annars rannsakandans Ásdísar Ásbjörnsdóttur. Svör bárust frá öllum nema 
þremur umsjónarmönnum og var svarhlutfallið því 94%. Myndir 1-4 sem birtar eru í kaflanum hér á 
eftir eru unnar af Ásdísi Ásbjörnsdóttur og birtust í meistraprófsritgerð hennar (2008). Í þessari grein 
er beitt túlkunarfræðilegri nálgun á gögnin, þ.e. sett er fram tilgáta eða fullyrðing sem byggir m.a. á 
því sem fram hefur komið áður hjá rannsakendum um vinnustaðatengt nám og starfsþróun 
stjórnenda. Tilgátan eða fullyrðingin er síðan prófuð á gögnunum (Gustavsson, 1996). Greining, 
túlkun og skrif um gögnin sem hér er sett fram sem svör við rannsóknarspurningum greinarinnar er 
fyrst og fremst á ábyrgð greinarhöfundar.  
 
 

NIÐURSTÖÐUR OG UMRÆÐA 
 
Í tilvikinu sem hér er til skoðunar voru aðstæðurnar sem millistjórnendur urðu að kljást við allt frá 
upphafi nokkuð erfiðar og töluverð áskorun fyrir þá. Erfitt var að fá fólk til starfa, langflestir 
starfsmenn voru í hlutastarfi og starfsmannaveltan var mikil (Ásdís Ásbjörnsdóttir, 2008). 
Húsnæðismál frístundaheimilanna voru á þessu tímabili flókin, ekki síst þar sem erfitt reyndist að fá 
fullnægjandi aðstöðu til lengri tíma. Yfirleitt var um skammtíma lausnir í húsnæðismálunum að 
ræða. Viðmælendurnir í rannsókninni sögðu þessar aðstæður og skilyrði hafa haft mikil og mótandi 
áhrif á vinnuumhverfi sitt (Ásdís Ásbjörnsdóttir, 2008, bls. 38). 
 
Millistjórnendastarfið er fjölbreytt og krefjandi  

Þegar viðmælendurnir þrír í rannsókninni ræddu um daglegt starf sitt og viðfangsefnin voru þeir ekki 
á einu máli um hvort þau væru flókin eða einföld. Einn þeirra sagði það „ekki vera venjulega 
skrifstofuvinnu eins og í bönkum“ og vísaði í fjölbreytileika viðfangsefnanna þótt hann teldi þau ekki 
flókin í sjálfu sér en miserfið eins og hann orðaði það. Annar viðmælandinn var þó þeirrar skoðunar 
að dagleg verkefni væru bæði flókin og erfið og benti í því samhengi sérstaklega á starfsmannamálin 
sem væru að hennar mati erfiðasti þáttur starfsins. Þriðji viðmælandinn tók undir það að dagleg 
viðfangsefni væru alls ekki einföld. Hún talaði jafnframt um að fjölbreytileikinn í daglegum 
viðfangsefnum starfsins væri mikilvægastur fyrir sig. Um leið og starfið yrði „rútína“ þá missti það 
gildi sitt og sagði: „...þá þarf ég að gera eitthvað nýtt“. Þannig er fjölbreytileikinn – stundum í formi 
óvæntra uppákoma – sem þýðir að takast þarf á við sífellt nýjar áskoranir - það sem virðist gefa 
stjórnendastarfinu gildi og viðhalda áhuganum á að gegna því. 
 
Þegar fjölbreytileiki starfsins var nánar kannaður með spurningakönnun sem lögð var fyrir 
umsjónarmennina svaraði mikill meirihluti þeirra eða 40 af 45 að dagleg viðfangsefni væru mjög 
fjölbreytt (44,4%) eða frekar fjölbreytt (44,4%). Hvorki né sögðu tæp 7% og rétt um 4% sögðu að 
verkefnin væru frekar svipuð frá degi til dags.  
 
Líkt og hjá viðmælendunum þremur eru örlítið skiptar skoðanir í spurningakönnuninni á því hversu 
flókin viðfangsefnin eru talin vera. Um 38% sögðu dagleg verkefni vera flókin. Tæplega helmingi 
svarenda finnst þau hvorki flókin né einföld í sjálfu sér en um það bil 16% sögðu þau einföld.  
 
Samkvæmt m.a. Ellström (2000, 2004) og Fuller og Unwin (2004) gefa fjölbreytt störf meiri 
möguleika til lærdóms og þróunar í starfi en störf sem flokkast sem rútínustörf. Fjölbreytileiki og 
flókin viðfangsefni kalla á reynslunám og lausnaleitir sem skilar oftast nýrri færni og jafnvel nýrri 
þekkingu og nýsköpun (sjá t.d. í Ellström, 2006). 
 
Það reynir mest á altæka (meta) og persónueinkennabundna færniþætti  

Samskiptafærni, skipulagsfærni, færni í að miðla upplýsingum og það að virkja aðra til þátttöku bæði 
í hvundagsstarfinu og einkum og sérílagi varðandi breytingar var það sem var upplifun og reynsla 
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allra þriggja viðmælendanna. Samskiptaþátturinn er flókinn og vandmeðfarinn. Eftirfarandi eru 
tilvitnanir í orð viðmælenda: 

 

Maður þarf náttúrlega að taka á ýmsum málum og stundum að vera vinur  
og huggari og stundum að skamma, vera mamma og allt þar á milli 
 

...mikill eða stór þáttur er að miðla upplýsingum um starfið, um öryggisreglur, 
samskiptareglur, trúnað og annað. Mér finnst mjög mikilvægt að það sé gert 
reglulega og að það gleymist ekki. 
 

...maður er að fá fólk inn sem stoppar í stuttan tíma og hefur ekki reynslu af þessu 
starfi. Þá þarf maður að vera duglegur að virkja ...að styðja fólk í að komast af stað. 
Ekki bara að henda í djúpu laugina og segja gerðu...heldur að veita stuðning og 
leiðsögn.  

 

Einn viðmælendanna sagði að sér finnist einn erfiðasti hluti starfsins vera það að þurfa að taka 
ákvarðanir.  
 

...það er kannski það sem ég átti erfiðast með að venjast var að ég gat ekki alltaf  
verið í þessu grasrótar-, lýðræðisumhverfi...ég þurfti að taka ákvarðanir og til að  
taka réttar ákvarðanir þarftu að hafa allar upplýsingar og það er erfitt í svona stórum 
starfsmannahópi. 

 

Hér má túlka þessi orð þannig að millistjórnendur sitja uppi með að þurfa að axla ábyrgðina á því að 
ákvörðun sé tekin. Oft vinnst ekki tími til mikilla lýðræðislegra samræðna og samráðs. Til þess að 
um sé að ræða vel rökstudda ákvarðanatöku þarf góðar upplýsingar eins og viðmælandinn hér vísar 
til. 
 

Í spurningakönnuninni var reynt að kanna betur hvaða færni í starfi umsjónarmennirnir telja að reyni 
hvað mest á. Hver þátttakandi mátti merkja við þrjú atriði af átta sem tiltekin voru í spurningunni. 
Hlutfallstölur sem fram koma í mynd 1 eru því reiknaðar eftir fjölda þeirra sem tóku afstöðu/völdu 
svarmöguleikann en ekki eftir fjölda svara. Einn þátttakandinn (af 45) tók ekki afstöðu í þessari 
spurningu. 
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Mynd 1. Hvaða færni telur þú að reyni mest á í starfi þínu ? 
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Flestir eða 22 af 44 þátttakendum nefndu samskiptafærnina sem einn af þremur færniþáttum sem 
reyndi hvað mest á í starfinu. Sú færni sem næstflestir eða 17 af 44 svarendum töldu skipta miklu 
máli í umsjónarmannsstarfinu er færni í að greina og meta aðstæður. Um þriðjungur svarenda eða 14 
nefndu sömuleiðis skipulagsfærni sem reyndi á í starfinu. Heldur færri völdu forystufærni eða það að 
virkja aðra til þátttöku og geta veitt leiðsögn og stuðning sem mikilvæga færni sem þau þyrftu að búa 
yfir. Hér er mikil samsvörun við það sem fram kom í viðtölunum og mikill samhljómur við ýmis 
skrif um rannsóknir á stjórnendum, einkum í litlum og meðalstórum fyrirtækjum og stofnunum.  
 
Athygli vekur þó þegar niðurstöður úr þessari spurningu eru skoðaðar að fáir tiltaka getuna til 
ákvarðanatöku og getuna til að miðla upplýsingum sem mikilvægan færniþátt. Þetta stangast á við 
það sem kom fram í viðtölunum og einnig er hér ákveðin mótsögn við áherslur fræðanna á þessi 
mikilvægu og krefjandi hlutverk. Gögnin sem hér liggja fyrir gefa þó ekki færi á að rannsaka 
ástæðurnar fyrir þessum svörum betur en slíkt hefði verið áhugavert og æskilegt. 
 
Óformlegu námsleiðirnar og reynslunámið skiptir mestu máli  

Viðmælendurnir þrír voru valdir með markvissum hætti til þess að endurspegla ólíkan starfsaldur 
sem umsjónarmaður frístundaheimilis ÍTR en einnig mismunandi fyrri starfstengda reynslu. Einn 
viðmælandinn hafði unnið í fjögur ár í núverandi starfi og hafði þar áður verið starfandi í svipuðu 
starfi hjá einum grunnskólanna. Annar hafði aðeins verið í starfinu rúmt ár þegar viðtalið var tekið. 
 
„Kastað út í djúpu laugina“ 
Mögulega má draga þá ályktun að eftirfarandi reynsla eins viðmælandans sé lýsandi fyrir þá 
móttöku, fræðslu og stuðning sem nýr umsjónarmaður fékk í nýju starfi millistjórnanda: 
 

Ég fékk lykla og skrifborð fullt af blöðum og mætti á umsjónarmannafund... 
ég fékk að vita að það væri fundur og fékk nafnalista með börnunum og þetta kom  
svo bara smátt og smátt. Við unnum okkur svolítið í gegn um þetta ég og 
starfsfólkið 

 
Aðferðirnar sem voru gagnlegastar  
Þegar viðmælendurnir þrír rifjuðu upp hvernig þeir hefðu náð tökum á nýju millistjórnendastarfi 
sagði einn þeirra: 
 

Með því að vinna vinnuna mína læri ég. Það voru nokkur kynningarnámskeið  
þegar ég byrjaði sem voru rosalega fín, þannig séð, það gaf manni ákveðinn tón  
í hvaða átt þetta er, en ekki mikið meira en það. Ég er búinn að gleyma öllu sem  
kom fram þar. Ég áttaði mig sjálfur á hvað það var sem ég þyrfti að gera 

 
Allir viðmælendur lögðu höfuð áhersluna á verkefnin sem þeir tækjust á við og leystu í dagsdaglegu 
starfi. Þau töluðu öll um að læra með því að framkvæma hlutina og fá viðbrögð frá öðrum. „Ef 
maður fær jákvæð viðbrögð frá stjórnendum, frá samstarfsmönnum, frá börnunum, þá sér maður að 
maður hefur lært“ voru orð eins viðmælandans.  
 
Það sem viðmælendum varð einnig tíðrætt um var að þegar vandamál koma upp þá er reynt að líta til 
baka og hugleiða: Hefði ég getað gert eitthvað annað – gert eitthvað betur? Hér eru þau beinlínis að 
vísa í reynslunám einstaklingsins í anda reynslunámskenningar Kolb (1984).  
 
Einn viðmælandinn fullyrti og lagði áherslu á að hann lærði mest þegar hann gerði mistök. „Mistök 
eru leiðinleg“ sagði hann en ef þú ert bara í því að endurtaka rútínu þá ertu ekki endilega að læra 
neitt. Aðrir viðmælendur lögðu einnig áherslu á ígrundun athafna og atburða.  
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...þegar ég ..strax á eftir...tek mig í einhverja sjálfskoðun eftir einhverjar  
leiðinlegar, óþægilegar aðstæður þá finnst mér ég hafa upplifað mestan lærdóm 

 
Tveir viðmælendanna töluðu um mikilvægi starfstengdra námskeiða og fræðslu sem þeim þriðja 
fannst reyndar skipta minna máli í tengslum við vinnuþróunina. Af viðtalsgögnunum má þó draga þá 
ályktun að hin formlega námsleið, þ.e. skipulögð fræðsla og námskeið, væru viðmælendum ekki efst 
í huga sem virkasta leiðin fyrir þau til að byggja upp nauðsynlega færni.  
 
Einn viðmælandinn nefndi leiðina „að læra af öðrum í sameiginlegum verkefnum“. Kjarninn í 
óformlegum lærdómsleiðum er að lærdómur sem leiðir til þróunar á starfsfærni sé félagslegt ferli. 
Lærdómur á sér stað þegar starfsmenn rökræða mál og skiptast á hugmyndum og reynslusögum. Því 
skiptir tengslanetið miklu þar sem skipst er á upplýsingum og möguleiki er til að læra hver af öðrum.  
 
Með spurningum sem lagðar voru fyrir nær alla eða 45 umsjónarmenn frístundaheimilanna var reynt 
að komast betur að því hvaða aðferðir nýttust þeim best við starfsþróunina (developing real 
competence in use). Niðurstaðan er sýnd í mynd 2. 
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Mynd 2. Hvaða aðferð hefur gagnast þér best við að læra starfið þitt? 

 
 
Hverjum svaranda gafst kostur á að merkja við þrjá af átta svarmöguleikum. Sú aðferð sem lang 
oftast var tilgreind sem einn valkosturinn var samvinna við aðra umsjónarmenn. Augljóslega fannst 
umsjónarmönnunum tengslanetið og jafningjasamvinnan gefa þeim mikið í lærdómsferlinu. Þetta 
kemur ekki með sama skýra hættinum fram í viðtölunum sem mögulega má skýra með því hvernig 
spurningin er hönnuð. Enginn skýr valkostur er hér um það sem lá viðmælendunum þremur mest á 
hjarta þ.e. að takast á við dagleg viðfangsefni, vandamál og áskoranir, gera mistök og síðast en ekki 
síst að ígrunda athafnir og reynslu sem leiðir mögulega til nýrra leiða. Það sem hins vegar er 
samhljómur um á milli viðtalsgagna og svara við spurningakönnun er hve formleg skipulögð 
námskeið eru talin vega lítið í starfsþróuninni.  
 
Starfið sjálft og fyrirtækjamenningin skipta miklu máli. 

Viðmælendurnir þrír nefndu mikilvægi opinskárrar umræðu, að starfsfólkið væri opið fyrir 
uppbyggilegri gagnrýni og gæti tekið henni með jákvæðum hætti. Þá nefndi einn viðmælandinn sem 
mikilvægt atriði starfið sjálft þ.e. ábyrgðina, áskorunina sem í því fælist og fjölbreytni verkefnanna. 
Þá taldi viðmælandi það mikilvægt að geta haft áhrif á starfið, þ.e. að sjálfstæði væri leyft og traust 
ríkti. 
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Maður hefur áhuga á því sem maður er að gera, áhuga á því að bæta sig, bæta 
umhverfið, bæði húsnæði og starfið...Það hvetur mig til þess að læra. 

 
Hér má segja að sterklega komi fram það sem rannsóknir hafa áður sýnt fram á um mikilvæg áhrif 
fyrirtækjamenningar, hins félagslega umhverfis og ábyrgðarinnar sem fylgir stjórnunarstarfinu á 
lærdóm í starfi (sjá t.d. Illeris et al., 2004; Skule, 2004; Ellström, 2004). 
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Mynd 3. Við hvaða aðstæður finnst þér þú læra mest í tengslum við starfið þitt? 

 
 
Niðurstöðurnar í mynd 3 sýna nánar við hvaða aðstæður umsjónarmennirnir töldu sig læra mest í 
vinnunni. Þær undirstrika það sem rannsakendur eins og t.d. Skule (2004) hafa sýnt fram á, þ.e. að 
áskoranirnar og ábyrgðin í stjórnendastarfinu kallar hvað mest á lærdóm í vinnunni. Sömuleiðis 
bjóða samskiptin og það að samstarfsfólk deili reynslu sinni upp á lærdómsmöguleika fyrir 
umsjónarmennina (sjá t.d. í Ellström, 2004; Fuller og Unwin, 2004).  
 
Þegar skoðað er hvað millistjórnendurnir telja helst hindra sig í að læra og þróast í starfi fékst sú 
niðurstaða sem sýnd er í mynd 4 hér á eftir. 24 af 42 sem afstöðu tóku til spurningarinnar nefndu 
mörg rútínuverkefni sem helstu hindrunina fyrir lærdómi og þróun á færni. Næst þar á eftir voru 
flestir, eða 18 af 42, sem tiltóku lélega vinnuaðstöðu og aðbúnað sem ástæðu sem væri hindandi fyrir 
lærdóm í starfi. Álíka margir tiltóku mikið vinnuálag sem ástæðu. Næst þar á eftir töldu menn skort á 
upplýsingum, skort á stuðningi bæði pólitískum og frá yfirmönnum vera hamlandi ástæðu lærdóms 
og þróunar í starfi. 
 
Þessi niðurstaða er í samræmi við skrif Illeris o.fl. (2004) um vinnustaðinn og þætti í vinnu-
umhverfinu sem hamlað geta þróun. Þar eru sérstaklega tiltekin einhæf störf og verkefni, mikið 
vinnuálag og tímaskortur og einnig lélegur búnaður og annað manngert í vinnuumhverfinu.  
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Mynd 4. Hvað kemur helst í veg fyrir að þú lærir eitthvað nýtt í starfi? 

 
 
 

LOKAORÐ 
 

Lítill áhugi og þar með áhersla hefur fram til þessa verið á gagnastuddar rannsóknir bæði innan 
alþjóðlegs og íslensks fræðasamfélags sem auka þekkingu og skilning á millistjórnendastarfinu og 
einkum þó vinnutengdum lærdómi og starfsþróun þessa hóps. Á síðari árum hafa þó meirstaranemar í 
mannauðsstjórnun við íslenska háskóla helst „lagt inn í þekkingarbankann“. Sú rannsókn sem hér er 
fjallað um er sprottin úr samstarfi meistaranema og leiðbeinanda. Þar er brugðið upp mynd af starfi 
millistjórnenda á nýjum vettvangi opinberrar þjónustustarfsemi. Myndin staðfestir þær almennu 
lýsingar sem finna má um að millistjórnendastarfið sé bæði fjölbreytt og krefjandi. Niðurstöðurnar 
staðfesta ennfremur það sem komið hefur fram m.a. hjá Davis o.fl. (2004) að það séu fyrst og fremst 
altækir (meta) færniþættir, s.s. félagsleg færni, samskiptafærni og forystufærni sem mest reynir á. 
Sömuleiðis var það upplifun millistjórnenda þess tilviks sem hér er skoðað að greiningar- og 
skipulagsfærni skipti þá miklu máli.  
 
Gögnin í þessari rannsókn staðfesta einnig vel mikilvægi óformlegra námsleiða í starfsþróun líkt og 
mjög hefur verið haldið á lofti í rannsóknum síðustu ár. Í viðtölunum kom skýrt fram að gagnlegast 
reyndist millistjórnendunum að framkvæma og ígrunda atburði, athafnir og viðbrögð. Formlegar 
námsleiðir s.s. námskeið höfðu fyrir þá mun minni þýðingu. Fyrirtækjamenningin og hið félagslega 
umhverfi á vinnustaðnum hefur sterk áhrif á áhugann og hvötina (motivation) til starfsþróunar. 
Áskoranir og fjölbreytileiki millistjórnendastarfsins býður sömuleiðis upp á tækifæri til samskipta 
innan og utan skipulagsheildarinnar. Að deila reynslu og hugmyndum er það sem fyrir 
millistjórnendunum gerir þetta starf og vinnustaðinn að ákjósanlegasta vettvangi náms og 
starfsþróunar. 
 
Aðferðafræðilegir fyrirvarar á rannsókninni sem hér liggur til grundvallar snúa helst að því að tekin 
voru einungis þrjú viðtöl. En sá veikleiki er veginn upp að einhverju leyti með því að fá fram afstöðu 
nær allra umsjónarmannanna (94% þýðisins) til sömu þema og atriða sem rannsóknarspurningarnar 
taka til. Niðurstöðurnar hafa því alhæfingargildi fyrst og fremst fyrir rannsóknartilvikið en geta gefið 
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vísbendingar öðrum tilvikum líkrar eða sambærilegrar starfsemi. Mikilvægt er að halda rannsókninni 
áfram með frekari gagnaöflun og mögulega fleiri tilvikum til samanburðar. Full þörf er á að skoða 
sérstaklega millistjórnendastarfið og þær kröfur sem því fylgja og setja í samhengi við tækifærin og 
skilyrðin sem eru fyrir hendi á vinnustaðnum.  
 
Athugasemd 

Ásdís Ásbjörnsdóttir MA í mannauðsstjórnun vann gagnaöflunina sem hér liggur til grundvallar, sem 
og afritun viðtala, gerð spurningalista og úrvinnslu könnunar í tengslum við meistaraprófsritgerð sína 
í samstarfi við og undir leiðsögn greinarhöfundar. Ég vil þakka henni einstaklega gott samstarf, 
ljúfmennsku og vönduð vinnubrögð. 
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GÆÐI ÞJÓNUSTU SJÚKRAÞJÁLFARA Á ÍSLANDI 

 
Ingibjörg Ólafsdóttir, MS í viðskiptafræði 

Friðrik Eysteinsson, aðjúnkt, Háskóli Íslands 
 
 

SAMANTEKT 
 

Það mælitæki sem mest hefur verið notað við mat á gæðum þjónustu er 
SERVQUAL. Það byggir á fimm víddum sem taka til áþreifanlega og óáþreifanlega 
hluta þjónustunnar. Markmið  rannsóknarinnar, sem verður til umfjöllunar í þessari 
grein, var þríþætt. Í fyrsta lagi að afla upplýsinga um hvort skynjun á gæðum 
þjónustu sjúkraþjálfara væri í samræmi við væntingar skjólstæðinga þeirra. Í öðru 
lagi að afla upplýsinga um hvernig skjólstæðingarnir meta mikilvægi gæðavídda og 
í síðasta lagi að komast að því hvaða þjónustuþættir væru veikleikar eða þyrfti að 
skoða. Gerð var megindleg rannsókn meðal skjólstæðinga níu sjúkraþjálfunarstofa á 
höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður hennar voru þær að skynjun á gæðum þjónustu 
sjúkraþjálfara fara fram úr væntingum í öllum þjónustuþáttum. Skjólstæðingarnir 
mátu víddirnar sem tengjast hæfni sjúkraþjálfarans og umhyggju hans fyrir þeim 
mikilvægastar. Þeir þjónustuþættir sem komu verst út voru hvernig sjúkraþjálfarar 
standa við gefin loforð og snyrtimennska starfsfólks.   

 
 

INNGANGUR 
 
Sjúkraþjálfarar eru hluti af heilbrigðiskerfi okkar Íslendinga og vinna í nánu samstarfi við lækna og 
aðrar heilbrigðisstéttir. Þeir starfa á ýmsum sviðum við almenna endurhæfingu. Fyrir utan hana eru 
ráðgjöf, forvarnir og heilsuefling mikilvægir þættir í starfi sjúkraþjálfara vegna sérþekkingar þeirra á 
álagseinkennum og afleiðingum sjúkdóma og slysa á stoðkerfi líkamans. Á síðustu 25 árum hefur 
vinnustöðum sjúkraþjálfara fjölgað úr 16 í 108 á landinu, bæði á opinberum stofnunum og í 
einkarekstri. Samkvæmt upplýsingum frá skrifstofu Félags íslenskra sjúkraþjálfara eru um 450 
starfandi sjúkraþjálfarar á Íslandi.  
 
Parasuraman, Zeithaml og Berry (1986) hönnuðu mælitæki sem þau kölluðu  SERVQUAL og hægt 
er að nota til þess að leggja mat á gæði þjónustu. Gæði veittrar þjónustu markast af því hvort 
þjónustan sé í samræmi við væntingar viðskiptavinarins. Ef samræmis gætir ekki milli væntrar og 
skynjaðrar þjónustu, myndast bil sem hægt er að mæla og leggja þannig mat á gæði þjónustunnar.  
 
Margir rannsakendur hafa gagnrýnt SERVQUAL og uppbyggingu þess (Mels, Boshoff og Nel, 
1997). Sú gagnrýni tekur til réttmætis mælitækisins, með tilliti til samleitni og aðgreiningar, notkun 
mismunandi einkunnagjafar og neikvæðs orðalags spurninga (Babakus og Boller, 1992; Carman, 
1990; Peter, Churchill og Brown, 1993). Mels og fleiri (1997) nefna einnig gagnrýni á innbyrðis 
skörun milli gæðavíddanna fimm.  
 
Höfundar SERVQUAL hafa sjálfir viðurkennt að ákveðinnar skörunar gæti á milli víddanna 
svörun/viðbrögð, traust og samhygð. Rannsókn Mels og fleiri (1997) gekk út á að kanna 
raunuppbyggingu SERVQUAL mælitækisins. Niðurstöður þeirra bentu til þess að SERVQUAL sé 
byggt á tveimur víddum frekar en fimm. Í yfirlitsgrein Gilmore og McMullan (2009) kemur fram að 
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SERVQUAL hafi helst verið gagnrýnt fyrir að það sé erfitt að mæla væntingar og skilgreina þannig 
að allir skilji á sama hátt. Sumir halda því fram að mæla eigi væntingar og skynjun í sömu 
fullyrðingunni á meðan aðrir vilja eingöngu mæla skynjun. En þrátt fyrir alla gagnrýni taka Gilmore 
og McMullan (2009) það fram að ekkert mælitæki hafi notið jafn mikilla vinsælda og verið eins 
mikið notað og SERVQUAL. 

 
SERVQUAL spurningalistinn skiptist í tvo hluta, væntingar og skynjun. Hvor hlutinn um sig 
samanstendur af 22 pöruðum spurningum þannig að spurningarnar eru sambærilegar í væntinga- og 
skynjunarhlutanum. Væntingahluti spurningalistans mælir þær væntingar sem viðskiptavinir hafa 
almennt til fyrirtækja í atvinnugreininni. Skynjunarhlutinn mælir mat viðskiptavinarins á fenginni 
þjónustu. Grunnspurningarnar 22 í SERVQUAL endurspegla þær fimm þjónustuvíddir sem 
rannsóknir höfðu áður sýnt að væru lýsandi fyrir hvernig viðskiptavinir meta gæði þjónustu. 
Þjónustuvíddirnar fimm eru (Parasuraman, Berry og Zeithaml, 1990) : 
 

1. Áþreifanleiki þjónustu  (tangibles): Ytra útlit húsnæðis, tækja og prentaðs efnis ásamt 
snyrtimennsku starfsfólks. 

2. Áreiðanleiki  (reliability): Hæfnin til að inna af hendi þá þjónustu sem lofað var á traustan og 
réttan hátt. 

3. Svörun/viðbrögð (responsiveness): Vilji til að hjálpa viðskiptavininum og veita honum 
fullnægjandi þjónustu. 

4. Traust (assurance): Þekking og framkoma starfsfólks ásamt getu fyrirtækis og starfsfólks 
þess til að ýta undir traust. 

5. Samhygð (empathy): Umhyggja og sú einstklingsmiðaða þjónusta sem fyrirtækið veitir 
viðskiptavinum sínum. 

 
Mæliaðferðir sem innihalda væntingar viðskiptavina til þjónustunnar eru nauðsynlegar til að fá 
nákvæmara mat á gæði þjónustu og einnig til að koma auga á og skilgreina þörf á umbótum sem 
varða gæði þjónustunnar (Parasuraman, Berry og Zeithaml, 1990). 
 
Rannsóknir Parasuraman, Berry og Zeithaml (1990) sýndu að viðskiptavinir skynja hverja vídd fyrir 
sig sem mismikilvæga. Notast má við SERVQUAL og víddirnar til að raða umbótum í 
mikilvægisröð og stuðla þannig að bættri þjónustu. Hægt er að gera þetta með nokkrum aðferðum en 
sú aðferð sem Parasuraman, Berry og Zeithaml (1990) hefur fundist áhrifaríkust er að biðja 
þátttakendur að skipta 100 stigum á milli þjónustuvíddanna fimm eftir mikilvægi.  
 
 

NOTKUN SERVQUAL Í HEILBRIGÐISÞJÓNUSTU 
 
Hönnuðir SERVQUAL mælitækisins hafa bent á að hægt sé að aðlaga það mismunandi starfsemi 
(Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1986). Babakus og Mangold (1992) gerðu rannsókn á notagildi 
SERVQUAL innan spítala. Áreiðanleiki og réttmæti mælitækisins var einnig metið í rannsókninni. 
Tillögur bæði frá fræðimönnum og stjórnendum leiddu til breytinga á spurningum þannig að þær 
ættu betur við sjúklinga. Endanleg útgáfa af spurningalistanum innihélt 15 paraðar spurningar úr 
væntinga- og skynjunarhluta listans, sem gáfu mynd af víddunum fimm. Rannsóknin leiddi í ljós að 
væntinga- og skynjunarhluti hins breytta SERVQUAL mælitækis var með framúrskarandi innra 
samræmi og áreiðanleika. Báðir hlutarnir höfðu til að bera nægjanlegt réttmæti til að skilja á milli 
mælinga á 1) væntingum sjúklinga til þjónustu spítala og 2) skynjun þeirra á frammistöðu spítalanna. 
Niðurstöðurnar sýndu að hægt er að nota mælitækið til að meta gæði heilbrigðisþjónustu. 
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Curry og Sinclair (2002) gerðu rannsókn á gæðum þjónustu sjúkraþjálfara í Skotlandi og notuðu til 
þess SERVQUAL. Rannsóknin var gerð bæði meðal sjúklinga sem voru inniliggjandi á spítala og 
útskrifaðra. Þátttakendur voru skjólstæðingar með skerta hreyfigetu, tauga- og bæklunarvandamál. 
 
Niðurstöður úr væntingahluta rannsóknarinnar voru þær að skjólstæðingum fannst þeir verða að vera 
öruggir í höndum starfsfólks meðan á meðferð stóð. Niðurstöður úr skynjunarhlutanum sýndu fram á 
mikilvægi þess að starfsfólk sýndi kurteisi og veitti skjólstæðingum öryggi meðan á meðferð stóð. 
Skjólstæðingar mátu meira samskiptahluta þjónustunnar heldur en áþreifanlega þætti eins og 
aðbúnað og slíkt.  
 
Í rannsókn Curry og Sinclair (2002) kom einnig í ljós að víddin „traust“ fékk hæsta skorið. Þetta 
staðfesti niðurstöður fyrri rannsókna (Curry og Stark, 2000) að þeir sem nota þjónustu 
heilbrigðisstofnana þurfa að telja sig örugga í höndum þeirra sem sjá um meðferðina. Víddin 
„áreiðanleiki“ var líka talin mikilvæg af þátttakendum í rannsókninni, þar sem afboðun eða breyting 
á meðferðartíma kom sér illa fyrir þá sem þurftu að taka sér frí frá vinnu til að komast í 
sjúkraþjálfun. Einnig, ef viðeigandi meðferð var ekki veitt strax í upphafi, gat skjólstæðingi versnað 
og hann var því lengur að jafna sig. Það sem skipti máli var að starfsfólk hefði samkennd með 
skjólstæðingum sínum, þar sem meðferð getur verið sársaukafull. Víddin „áþreifanleiki“ fékk lægsta 
meðalskorið en þó lá það á milli 5,64 til 5,83 á skalanum 1 til 7. Ef skjólstæðingar þurftu að bíða eftir 
meðferðartíma spillti ekki fyrir að húsnæðið væri aðlaðandi. 
 
Engar mælingar hafa verið gerðar á gæðum þjónustu sjúkraþjálfara á Íslandi með SERVQUAL 
mælitækinu, en mælitækið hefur verið notað á heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu (Brynja 
Laxdal, 2009).  
 
Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum í þeirri rannsókn sem er til 
umfjöllunar í þessari grein: 
 

1. Er skynjun á veittri þjónustu sjúkraþjálfara í samræmi við væntingar skjólstæðinga þeirra?  
2. Hvernig meta skjólstæðingar sjúkraþjálfara mikilvægi þjónustuvídda? 
3. Hvaða þjónustuþættir teljast til veikleika eða þarf að skoða? 

 
 

AÐFERÐAFRÆÐI 
 
Þýði rannsóknarinnar var skilgreint sem skjólstæðingar sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfunarstofa, 
staðsettar í Reykjavík, á Seltjarnarnesi, í Kópavogi, Mosfellsbæ, Hafnarfirði og Garðabæ. 
Upplýsingar um fjölda stofa fengust á heimasíðu Félags sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfara (FSSS) og 
símaskránni á netinu (Ja.is). Alls voru 27 stofur skráðar með starfsemi innan skilgreinds svæðis. Tíu 
sjúkraþjálfunarstofur voru valdar til þátttöku með kerfisbundinni úrtaksaðferð. Níu af þessum tíu 
stofum samþykktu þátttöku en ein stofan gat ekki tekið þátt þar sem skjólstæðingar hennar áttu erfitt 
með að svara spurningalistanum án aðstoðar.  
 
Rannsóknin var megindleg og notast við SERVQUAL mælitækið. Spurningalistinn var fenginn úr 
bók Zeithaml, Bitner og Gremler (2009, bls. 152–154). Valið var að nota útgáfu af SERVQUAL þar 
sem þættir tengdir skynjun og væntingum eru sameinaðir í eina fullyrðingu. Þátttakendur svöruðu 
fullyrðingum á 7 punkta Likert-kvarða. Talan 1 merkti að þjónustan væri fullkomlega undir 
væntingum, 4 merkti að þjónustan væri í samræmi við væntingar og 7 að þjónustan væri fullkomlega 
umfram væntingar. Miðjan á Likert-kvarðanum, eða talan 4, lýsti þeim punkti þar sem skynjuð 
þjónusta væri í samræmi við væntingar.  
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Spurningalistinn var íslenskaður af höfundum þessarar greinar og aðlagaður starfsemi sjúkraþjálfara 
og sjúkraþjálfunarstofa. Listinn var forprófaður þannig að annar höfundurinn settist niður með tíu 
einstaklingum sem höfðu verið, eða voru í meðferð hjá sjúkraþjálfara og las yfir spurningalistann 
með þeim. Ýmsar athugasemdir komu fram. Flestar tengdust uppsetningu og/eða orðalagi sem einfalt 
var að lagfæra. Sammerkt var með öllum þátttakendunum að enginn vissi hvernig ætti að svara 
spurningu 5 sem hljóðaði svo: Hvernig sjúkraþjálfari minn skráir upplýsingar um mig. Ákveðið var 
að sleppa spurningunni og minnka þannig líkurnar á að þátttakendur hættu við að svara 
spurningalistanum. Listanum var skipt upp í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn innihélt 22 spurningar; 20 
spurningar úr SERVQUAL og tvær spurningar sem tengdust heildarmati skjólstæðinga á gæðum 
þjónustu annars vegar sjúkraþjálfarans og hins vegar sjúkraþjálfunarstofunnar. Í öðrum hluta 
spurningalistans áttu þátttakendur að skipta 100 stigum á milli víddanna fimm eftir mikilvægi. Þriðji 
hluti spurningalistans innihélt fjórar bakgrunnsbreytur, kyn, aldur, hvort viðkomandi væri 75% 
öryrki og menntunarstig.  
 
Haft var samband við eigendur þeirra tíu sjúkraþjálfunarstofa sem höfðu lent í úrtaki og þeim kynnt 
rannsóknin. Undirtektir voru mjög jákvæðar og fengu allir framkvæmdastjórar sent kynningarbréf 
þar sem framkvæmd rannsóknarinnar var útlistuð nánar ásamt því hvaða hlutverki stofurnar myndu 
gegna í henni.  
 
Spurningalistum var deilt á stofurnar í hlutfalli við stærð þeirra, sem skilgreind var sem fjöldi 
skjólstæðinga í virkri meðferð yfir eina viku. Alls var 600 spurningalistum dreift á stofurnar. 
Gagnaöflun stóð yfir dagana 22.-31. mars 2010. Öllum skjólstæðingum sjúkraþjálfunarstofanna, sem 
nýttu sér þjónustu þeirra þessa daga, var boðið að taka þátt í könnuninni. Starfsfólk afgreiðslu sá 
alfarið um að dreifa spurningalistum til skjólstæðinga. Það starfsfólk fékk í hendur leiðbeiningar um 
hvernig bæri að kynna rannsóknina fyrir skjólstæðingum. Eftir að skjólstæðingar höfðu fyllt út 
spurningalistann settu þeir hann í innsiglaðan og sérmerktan póstkassa sem var komið fyrir á biðstofu 
sérhverrar sjúkraþjálfunarstofu.  
 
Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS, úgáfu 17.0 og Excel 2007. 
 
 

NIÐURSTÖÐUR  
 
Af þeim 600 spurningalistum sem deilt var á sjúkraþjálfunarstofurnar skiluðu 439 sér útfylltir í 
póstkassana og var því svarhlutfallið liðlega 73%.  
 
Gögnin voru slegin inn í SPSS. Því næst voru þau hreinsuð þannig að öllum spurningalistum þar sem 
merkt var við sömu tölu/einkunn við allar spurningar, var eytt úr gagnasafninu. Þetta var í samræmi 
við aðferðafræði Fischer, Voelckner og Sattler (2010) sem komust að því að ef merkt var við sömu 
tölu (einkunn) í öllum spurningum lista hefði þátttakendur ekki lesið spurningarnar til hlítar. Alls var 
63 listum eytt úr gagnasafninu eða 14,4%. Fjöldi gildra spurningalista var því 376. 
 
Reiknuð var út lýsandi tölfræði fyrir gögnin. Tíðnitöflur voru gerðar fyrir þrjár af fjórum 
bakgrunnsbreytum og reiknað út meðaltal og staðalfrávik fyrir hverja spurningu. Einnig var reiknað 
út meðaltal og staðalfrávik fyrir hverja vídd fyrir sig. 
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Eins og sjá má af töflu 1 voru konur í meirihluta þeirra sem svöruðu spurningalistunum.  
 

 Tafla 1. Kynjahlutfall skjólstæðinga 

 Tíðni Prósenta 

Karl 96 25,6% 

Kona 243 64,6% 

Vantar svör 37 9,8% 

Samtals 376 100% 

 
Tafla 2 sýnir aldursdreifingu þeirra skjólstæðinga sem svöruðu listanum. Dreifing var góð á milli 
aldursbila. Kannað var hvort aldursdreifingin félli að normalkúrfu og gerði hún það. 
 

 Tafla 2. Aldursbil skjólstæðinga 

Aldursbil Tíðni  Prósenta 

18–26 ára 41 10,9% 

27–36 ára 66 17,6% 

37–46 ára 56 14,8% 

47–56 ára 61 16,2% 

57–66 ára 54 14,4% 

67 ára og eldri 63 16,8% 

Vantar svör 35 9,3% 

Samtals 376 100% 

 
Tafla 3 sýnir hæsta menntunarstig svarenda. Þegar kannað var hvort dreifingin félli að normalkúrfu 
kom í ljós að hún gerði það, þrátt fyrir að svörin dreifðust ekki alveg jafnt á milli menntunarstiga og 
að tveir hópar hafi talið rúm 50% þátttakenda. 
 

 Tafla 3. Menntunarstig skjólstæðinga 

 Tíðni Prósenta 

Grunnskólapróf 51 13,6% 

Gagnfrpr./landspr./verslpr./lokið iðnnámi 115 30,6% 

Stúdentspróf 50 13,3% 

Háskólagráða 95 25,3% 

Framhaldsnám (meistara-/doktorsgr.) 25 6,6% 

Vantar svör 40 10,6% 

Samtals 376 100% 
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Reiknuð voru út meðaltöl fyrir allar spurningarnar ásamt því að taka saman meðaltöl fyrir hverja 
vídd fyrir sig. Þetta er tekið saman í töflu 4. 
 

Tafla 4. Meðaltöl og staðalfrávik fyrir fyrsta hluta spurningalistans (sp. 1 til 22) annars vegar og hverja 
vídd fyrir sig hins vegar 

  Skjólstæðingar 

Nr. spurningar og 
víddar 

Spurning Meðaltal Staðalfrávik 

1 Hvernig sjúkraþjálfari minn stendur við 
gefin loforð 

5,20 1,56 

2 Áhugi sjúkraþjálfara míns á að leysa úr 
vandamálum mínum 

5,78 1,51 

3 Hvernig viðeigandi meðferð er veitt strax 
frá upphafi af sjúkraþjálfara mínum 

5,40 1,55 

4 Hvernig sjúkraþjálfari minn heldur 
tímaáætlun 

5,12 1,66 

Vídd 2 Áreiðanleiki (reliability) 5,38 1,57 

5 Hvernig ég er upplýst(ur) um hvenær ég á 
að mæta í sjúkraþjálfun 

5,39 1,65 

6 Hvernig starfsfólk stofunnar sér til þess að 
þjónustan gangi fljótt fyrir sig 

5,36 1,6 

7 Hvernig starfsfólk stofunnar er reiðubúið að 
aðstoða mig 

5,46 1,64 

8 Hvernig starfsfólk stofunnar sér til þess að 
þörfum mínum sé sinnt 

5,34 1,58 

Vídd 3 Svörun/viðbrögð (responsiveness) 5,39 1,62 

9 Öryggistilfinning sem starfsfólk stofunnar 
veitir mér 

5,37 1,58 

10 Traust mitt til sjúkraþjálfara míns 5,86 1,59 

11 Kurteisi starfsfólks stofunnar í minn garð 5,69 1,59 

12 Þekking sjúkraþjálfarans á fyrirspurnum 
mínum 

5,85 1,49 

Vídd 4 Traust (assurance) 5,69 1,56 

13 Athyglin sem ég fæ hjá sjúkraþjálfara 
mínum 

5,66 1,57 

14 Hvernig sjúkraþjálfari minn ber hag minn 
fyrir brjósti 

5,76 1,56 

15 Skilningur sjúkraþjálfarans á þörfum mínum 5,72 1,53 

16 Opnunartími stofunnar 5,19 1,60 

Vídd 5 Samhygð (empathy) 5,58 1,56 

17 Tækjabúnaður stöðvarinnar (á við bæði um 
rafmagnstæki og líkamsræktartæki) 

4,48 1,48 

18 Útlit sjúkraþjálfunarstofunnar 4,60 1,44 

19 Snyrtimennska starfsfólks 5,18 1,56 

20 Útlit prentaðs efnis sem tengist þjónustunni 
(nafnspjöld, reikningar, bæklingar o.fl.) 

4,62 1,34 

Vídd 1 Áþreifanleiki þjónustu (tangibles) 4,72 1,45 

21 Heilt á litið er þjónusta sjúkraþjálfara míns 5,77 1,53 

22 Heilt á litið er þjónusta sjúkraþjálfunarstofu 
minnar 

5,48 1,52 
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Framkvæmd voru t-próf eins úrtaks (one-sample) á spurningum 21 og 22 með viðmiðunargildinu 4. 
Með þessu var ætlunin að kanna hvort skjólstæðingar merktu marktækt við hærri tölu en 4 við 
heildarmat á gæðum þjónustu sjúkraþjálfaranna og stofanna. Svarendur merktu marktækt við hærri 
tölu en 4 í báðum spurningum, þ.e. Heilt á litið er þjónusta sjúkraþjálfara míns umfram væntingar 
((M=5,77, SD=1,532); t (372)=22,33, p=0,01) og Heilt á litið er þjónusta sjúkraþjálfunarstofu minnar 
umfram væntingar ((M=5,48, SD=1,518); t (372)=18,79, p=0,01). 
 
Reiknuð voru út meðaltöl fyrir annan hluta spurningalistans þar sem skjólstæðingar skiptu 100 
stigum á milli víddanna fimm eftir mikilvægi. Þessar upplýsingar eru teknar saman í töflu 5. Í henni 
kemur einnig fram meðaltal meðaltalanna. Sú tala er notuð sem viðmiðunargildi í mynd 1.  
 
 

Tafla 5. Meðaltöl vídda (annar hluti spurningalista) 

VÍDD Meðaltal  Staðalfrávik 

1. Áþreifanleiki þjónustu 11,68 6,125 

2. Áreiðanleiki 29,86 11,845 

3. Svörun/viðbrögð 23,62 7,193 

4. Traust 15,05 6,309 

5. Samhygð 19,67 7,368 

Meðaltal meðaltala 20,00  

 
 
Búin var til ný breyta þar sem heildarmat á gæðum þjónustu sjúkraþjálfarans og  
sjúkraþjálfunarstofunnar var tekið saman í eina breytu sem lýsir heildarmati á gæðum þjónustunnar. 
Reiknaður var út Pearson fylgnistuðull allra tuttugu þjónustuþáttanna við hina nýju breytu. Fylgni 
allra þjónustuþáttanna við heildarmat á þjónustu voru undir marktektarmörkunum 0,01. Á mynd 1 
eru teknar saman niðurstöðurnar fyrir þjónustuþættina og fylgniútreikningana og þær settar upp í 
fylki. 
 
X-ás sýnir meðaleinkunn hvers þjónustuþáttar og Y-ás reiknað meðaltal víddanna. Brotalínan sýnir 
viðmiðunargildi ásanna tveggja, annars vegar meðaltal þjónustuþáttanna og hins vegar meðaltal 
víddanna. Allir punktarnir eru merktir með tölu sem á við um þann þjónustuþátt sem spurt var um í 
spurningalistanum.  
 
Kortið skiptist í fjögur svæði. Í efri fjórðungi vinstra megin eru atriði sem teljast til veikleika og helst 
þurfa úrbóta við. Þau sem lenda í efri fjórðungi hægra megin teljast til styrkleika. Í neðri fjórðungi 
vinstra megin eru atriði sem taka þarf til skoðunar og atriðin hægra megin gætu talist yfirskot.  
 
Þeir þjónustuþættir sem skilgreinast sem veikleikar samkvæmt þessari greiningu eru: (1) Hvernig 
sjúkraþjálfari minn stendur við gefin loforð og (19) snyrtimennska starfsfólks. Þessir tveir þættir eru 
þeir sem helst þarfnast úrbóta.  
 
Þeir þættir sem taka þarf til skoðunar samkvæmt þessari greiningu eru: (4) Hvernig sjúkraþjálfari 
minn heldur tímaáætlun, (16) opnunartími stofunnar, (17) tækjabúnaður, (18) útlit stofunnar og (20) 
útlit prentaðs efnis.  
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Mynd 1. Meðaleinkunn þjónustuþátta og fylgni við heildarmat á gæðum þjónustu 

 
 
Ný breyta var búin til sem tók saman þær fjórar spurningar sem féllu undir hverja vídd fyrir sig og 
nýtt meðaltal reiknað fyrir þá breytu. Reiknuð var út fylgni milli víddanna og heildarmats á gæðum 
þjónustu sjúkraþjálfara og stofa. Niðurstöður þess fylgniprófs segir til um hversu sterkt línulegt 
samband er á milli hverrar víddar og spurningar 21, heilt á litið er þjónusta sjúkraþjálfara míns og 
spurningar 22, heilt á litið er þjónusta sjúkraþjálfarunarstofu minnar. 
 
Jákvætt samband er á milli víddanna fimm annars vegar og spurninga 21 og 22 hins vegar. Við mat á 
styrk sambandsins mælir Cohen (1988) með eftirfarandi flokkun: 
 
 Lítill styrkleiki r=.10 til .29 
 Miðlungs styrkleiki  r=.30 til .49 
 Mikill styrkleiki  r=.50 til 1.0 
 
Það kom í ljós að sterkasta sambandið var á milli víddar 2, áreiðanleiki og spurningar 21, r=.809, 
n=363, p<.01. Einnig var sambandið mjög sterkt á milli víddar 5, hluttekningar eða umhyggju fyrir 
skjólstæðingi, og spurningar 21, r=.808, n=360, p<.01. Sambandið milli hinna víddanna þriggja og 
spurningar 21 var einnig í öllum tilfellum mjög sterkt.  
 
Þegar fylgni milli víddanna fimm og heildaránægju með sjúkraþjálfunarstofu var reiknuð, kom í ljós 
að vídd 4, traust, var með mestu fylgnina, r=.773, n=360, p<.01. Vídd 3, svörun/viðbrögð eða vilji til 
að aðstoða, reiknaðist með næstmestu fylgnina, r=.754, n=361, p<.01. Sambandið milli hinna 
víddanna þriggja og spurningar 21 var einnig í öllum tilfellum mjög sterkt. 
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UMRÆÐA 
 
Spurningalistinn var byggður upp á þann hátt að talan 4 merkti að þjónusta væri í samræmi við 
væntingar. Meðaltöl allra þjónustuþáttanna tuttugu var 5,35. Svarið við fyrstu rannsóknar- 
spurningunni er því: Skynjun á veittri þjónustu er umfram væntingar. Þeir þjónustuþættir sem fá 
hæstu meðaleinkunnina eiga við um veitta þjónustu sjúkraþjálfaranna sjálfra en þeir sem fá lægstu 
meðaleinkunnina eru þættir sem tengjast þjónustu sjúkraþjálfunarstofanna. Sjúkraþjálfararnir virðast 
standa sig vel í því að láta skjólstæðinga sína finna til öryggis í þeirra höndum. Skjólstæðingarnir 
bera traust til sjúkraþjálfara sinna, finnst þeir hæfir í sínu starfi og að þeir beri hag þeirra fyrir brjósti. 
Svipar þetta til þeirra niðurstaðna sem Curry og Sinclair (2002) komust að í væntingahluta 
rannsóknar sinnar.  
 
Víddin áreiðanleiki, sem lítur að hæfninni til að inna af hendi þá þjónustu sem lofað var á traustan og 
réttan hátt var metin mikilvægust af skjólstæðingum sjúkraþjálfara. Þar á eftir komu víddirnar 
svörun/viðbrögð, hluttekning og traust. Sú vídd sem tekur til áþreifanlega hluta þjónustunnar var 
metin minnst mikilvæg af skjólstæðingum. Rannsóknarspurningu tvö hefur því verið svarað. 
Niðurstöðurnar eru ekki í samræmi við niðurstöður rannsóknar Curry og Sinclair (2002) en þar var 
víddin traust með hæsta meðaltalið í væntingahlutanum.  
 
Hvað viðkemur áþreifanleika þjónustunnar er hún ekki eins mikilvæg þeim sem þurfa á 
heilbrigðisþjónustu að halda. Þegar heilbrigðisþjónusta á í hlut, er sá þáttur sem snýr að því hvernig 
þjónustan er veitt mikilvægust fyrir skjólstæðingana þegar þeir meta gæði þjónustunnar. 
Samskiptaþáttur þjónustunnar og hvernig skjólstæðingurinn er meðhöndlaður er mikilvægast í 
augum hans en áþreifanlegi þátturinn virðist skipta minna máli (Curry og Sinclair, 2002).   
 
Þeir þjónustuþættir sem teljast veikleiki er að sjúkraþjálfarar standa ekki við gefin loforð og 
snyrtimennska starfsfólks. Mikilvægt er að sjúkraþjálfarar gefi sér tíma til að gera það sem 
skjólstæðingum er lofað. Ef það er ekki gert myndast gap eða bil á milli væntrar og skynjaðrar 
þjónustu.  
 
Auk þess voru fimm þjónustuþættir sem taka þarf „til skoðunar“. Opnunartími stofu var einn þeirra. 
Margir skjólstæðingar þurfa að fella meðferðartíma að vinnutíma sínum. Aðstæður skjólstæðinga og 
skilningur vinnuveitenda á þörf fyrir sjúkraþjálfun er misjafn. Nauðsynlegt er að aðlaga opnunartíma 
stofunnar þannig að hægt sé að koma til móts við óskir skjólstæðinga. Jafnframt þarf að skoða 
þáttinn hvernig sjúkraþjálfari minn heldur tímaáætlun. 
 
Tækjabúnaður stofanna var annar þáttur sem þarfnast skoðunar. Tryggingastofnun ríkisins setur 
ákveðnar viðmiðunarreglur um tækjabúnað sjúkraþjálfunarstofa og fá þær ekki að hefja starfsemi 
nema uppfylla þessar lágmarkskröfur. Eðlilegt er að minni sjúkraþjálfunarstofur hafi ekki sama 
bolmagn til að bjóða upp á tækjabúnað umfram lágmarkskröfur líkt og þær stærri.  
 
Ytra útlit stofunnar er atriði sem hver stofa þarf að taka til skoðunar fyrir sig og meta ávinning þess 
að bæta. Innan þessa tiltekna þjónustuþáttar getur þrennt haft áhrif. Fyrst er það rýmið sem 
skjólstæðingar bíða í (biðstofa) og í annan stað rýmið þar sem tekið er á móti þeim (afgreiðsla). 
Þriðja atriðið eru meðferðarklefarnir sjálfir, það er hvort skjólstæðingar fái að vera í lokuðu rými 
með sínum sjúkraþjálfara eða að meðhöndlun fari fram í opnum rýmum sem aðgreind eru með 
tjöldum. Ekki geta allar stofur boðið upp á lokuð rými. Að síðustu þarf að taka til skoðunar útlit 
prentaðs efnis. Þriðju og síðustu rannsóknarspurningunni hefur því verið svarað. 
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Fræðilegt gildi þessarar rannsóknar felst í því að hún er viðbót við flóru rannsókna á gæðum þjónustu 
í heilbrigðisþjónustu almennt og sjúkraþjálfun sérstaklega þar sem SERVQUAL mælitækinu hefur 
verið beitt.  Hagnýta gildi rannsóknarinnar er fyrst og fremst almenns eðlis, það er, niðurstöðurnar 
gefa vísbendingar um gæði þeirrar þjónustu sem fæst fyrir þá fjármuni sem renna til rekstrar 
sjúkraþjálfunarstofa.  
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FERÐAÞJÓNUSTUFYRIRTÆKJA 
 

Jakob Hansen, MS í fjármálum fyrirtækja 
Friðrik Eysteinsson, aðjúnkt, Háskóli Íslands 

 
 

SAMANTEKT  
 

Fjöldi erlendra ferðamanna hefur aukist ár frá ári og ferðaþjónustan er ein af 
mikilvægustu útflutningsgreinum þjóðarinnar. En hver er arðsemi fyrirtækja í 
greininni?  Höfundar ákváðu að beina athyglinni að árunum 2004 til 2007 en þau 
einkenndust af miklum uppgangi í íslensku efnahagslífi. Kennitölurnar arðsemi 
eigin fjár, arðsemi eigna, hagnaðarhlutfall og veltuhraði eigna voru reiknaðar út 
fyrir helstu fyrirtækjahópa innan ferðaþjónustunnar. Við útreikningana var notast 
við upplýsingar sem Hagstofa Íslands hefur unnið upp úr ársreikningum fyrirtækja. 
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að arðsemi helstu fyrirtækjahópa innan 
ferðaþjónustunnar hafi verið lítil á uppgangsárunum 2004-2007 og að hún hafi 
verið mun minni en arðsemi annarra íslenskra fyrirtækja að meðaltali á sama 
tímabili. 

 
 

EFNAHAGSLEG ÁHRIF FERÐAÞJÓNUSTUNNAR 
 
Mikilvægi ferðaþjónustu í íslensku efnahagslífi hefur aukist mikið undanfarin ár og var hlutur hennar 
í vergri landsframleiðslu áranna 2004-2007 að meðaltali 4,2% (Hagstofa Íslands, 2010). 
 
Ferðamenn koma til landsins í leit að einhverju sérstöku og í staðinn skilja þeir eftir fjármuni sem 
þeir hafa varið í kaup á vöru og þjónustu. Þannig skapar ferðaþjónustan gjaldeyristekjur fyrir íslenskt 
efnahagslíf líkt og aðrar hefðbundnar útflutningsgreinar gera. Árið 2004 var ferðaþjónustan sú 
atvinnugrein sem skilaði þjóðarbúinu fimmtu mestu útflutningstekjunum en árið 2007 var hún komin 
í þriðja sætið. 
 
Árið 2004 námu gjaldeyristekjur íslenskrar ferðaþjónustu um 39 milljörðum króna en árið 2007 voru 
þær orðnar ríflega 50 milljarðar (Seðlabanki Íslands, 2010). Hækkunin milli áranna nam því tæplega 
30%. Frá byrjun árs 2004 og fram á mitt ár 2007 lækkaði gengisvísitala íslensku krónunnar um 10% 
og gerði þar með íslenska ferðaþjónustu dýrari fyrir erlenda ferðamenn. Má ætla að 
gjaldeyristekjurnar hefðu orðið mun meiri ef gengi krónunnar hefði haldist veikara á tímabilinu. 
 
Á árunum 2004 – 2007 fjölgaði störfum í ferðaþjónustunni um rúmlega 1.000 eða úr tæplega 8.100 í 
rúmlega 9.100. Þrátt fyrir mikla fjölgun ferðamanna á tímabilinu, en þeir fóru úr 360.392 2004 í 
485.000 2007, breyttist hlutdeild ferðaþjónustunnar í heildarvinnuafli lítið og var í kringum 5,1%.  
 
Ferðaþjónustufyrirtækin 

Ferðaþjónustan samanstendur af fjölmörgum fyrirtækjum sem sinna mismunandi þörfum 
ferðamanna. Hér á eftir verða kynnt þau fyrirtæki sem rannsóknin beindist að.  
 



98 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 23.mars 2012  
 

Hótel með veitingasölu 

Hótelum á Íslandi fjölgaði um 9 frá árinu 2004 til 2007 og hótelherbergjum um 13% (Hagstofa 
Íslands, 2008). Jafnframt virðast rekstrareiningar hafa stækkað. Árið 2004 var meðalhótelið með 49 
herbergi en 53 árið 2007. Samkvæmt því stækkaði meðal rekstrareiningin um 8% frá árinu 2004 til 
ársins 2007. 
 
Tekjur hótela námu rúmlega 10 milljörðum króna árið 2004 en árið 2007 höfðu þær hækkað í 
rúmlega 16 milljarða (Hagstofa Íslands, 2011). 
 
Matsölustaðir 

Tekjur matsölustaða voru um 10 milljarðar króna árið 2004 en árið 2007 höfðu þær aukist í rúmlega 
14 milljarða króna (Hagstofa Íslands, 2008). 
 
Ferðaskrifstofur 

Árið 2004 voru aðilar með ferðaskrifstofuleyfi 30 talsins en árið 2007 voru þeir orðnir 104.  
 
Tekjur íslenskra ferðaskrifstofa vegna ferðaþjónustu innanlands námu árið 2004 tæplega 6 
milljörðum króna. Árið 2007 höfðu tekjurnar aukist í tæplega 11 milljarða (Hagstofa Íslands, 2011). 
 
Bílaleigur 

Í árslok 2004 voru skráðir bílaleigubílar á landinu 3.915 talsins en á háannatímanum sumarið 2007 
voru þeir 4.842 (tímasetning á skráningu fjölda bílaleigubíla breyttist árið 2005). Nemur fjölgunin 
því 24% á milli áranna (Umferðarstofa, 2010). 
 
Heildartekjur bílaleiga vegna ferðaþjónustu voru árið 2004 rúmlega 4 milljarðar króna. Árið 2007 
höfðu þær aukist í tæplega 7 milljarða (Hagstofa Íslands, 2011). 
 
Hópbifreiðafyrirtæki 

Fjöldi hópbifreiða árið 2004 var 1762 en útgefin leyfi til hópbifreiðaaksturs voru 367. Árið 2007 
hafði bifreiðunum fjölgað í 1942 en leyfunum hafði fækkað og voru þau 288 talsins.  
Meðalfyrirtækið stækkaði því á tímabilinu. 
 
Tekjur hópbifreiðafyrirtækja vegna ferðaþjónustunnar námu árið 2004 tæplega 4 milljörðum króna 
en höfðu aukist í 4,2 milljarða króna árið 2007 (Hagstofa Íslands, 2011). 
 
Gengi íslensku krónunnar hefur mikil áhrif á afkomu ferðaþjónustunnar, en gengi hennar var hátt 
gagnvart öðrum gjaldmiðlum árin 2004-2007. Við mat á hlutfallslegri breytingu á íslensku verðlagi í 
samanburði við önnur lönd er gagnlegt að líta á raungengi íslensku krónunnar. Það náði sögulegu 
hámarki árið 2005 og hélst hátt fram á árið 2007, þrátt fyrir að hafa lækkað tímabundið árið 2006 
eftir neikvæða umræðu um íslenska bankakerfið. 

 
 

AÐFERÐIR VIÐ ARÐSEMISÚTREIKNINGA 
 
Í þessum kafla er fjallað um þær kennitölur sem notaðar eru í rannsókn höfunda á því hver arðsemi 
íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja var árin 2004-2007, þ.e. arðsemi eigin fjár, arðsemi eigna, 
hagnaðarhlutfall og veltuhraða eigna. 
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Arðsemi eigin fjár 

Arðsemi eigin fjár (return on equity) er mælikvarði á þá arðsemi sem fjárfesting í fyrirtæki hefur 
skilað eigandanum. 
 

Arðsemi eigin fjár = hagnaður e. skatta/eigið fé 
 
Við mat á arðsemi eigin fjár þarf að hafa í huga að eftir því sem eigið féð er lægra, því minni þarf 
hagnaðurinn að vera til þess að skila sömu arðsemi. Ef tvö fyrirtæki með sama hagnað væru borin 
saman myndi það fyrirtæki sem er með lægra eigið fé skila meiri arðsemi. Sú niðurstaða segir hins 
vegar ekkert um hvort fyrirtækið væri betur rekið. Af þeim sökum þarf að hafa í huga að hættulega 
lítið eigið fé getur skilað hárri arðsemi, en þá þarf að taka tillit til þeirrar áhættu sem felst í mikilli 
skuldsetningu (Rappaport, 1986). Í ferðaþjónustugreinum bendir hátt hlutfall til þess að rekstur 
fyrirtækis sé tiltölulega áhættulítill, á meðan lágt hlutall bendir til þess að undirliggjandi áhætta í 
rekstrinum sé mikil (Lee, 2008).   
 
Arðsemi eigna 

Arðsemi eigna (return on assets) er arðsemiskennitala sem sýnir hversu vel fyrirtækið getur búið til 
hagnað úr eignum sínum. Algengasta útfærsla kennitölunnar er þessi: 
 

Arðsemi eigna = hagnaður e. skatta/eignir 
 

Í stuttu máli sýnir kennitalan hvað hver króna sem bundin er í rekstri fyrirtækis skilar í hagnað. Sé 
hlutfallið til dæmis 0,2 þá er sagt að hver króna sem bundin er í rekstri skili 0,2 krónum í hagnað. 
Lee (2008) færði rök fyrir því að kennitalan sé mun áreiðanlegri mælikvarði á arðsemi 
ferðaþjónustufyrirtækja heldur en arðsemi eigin fjár.  
 
Arðsemi eigna er nátengd kennitölunum hagnaðarhlutfall og veltuhraði eigna. Því til sönnunar er 
hægt að benda á aðra aðferð við útreikninginn: 
 

Arðsemi eigna = hagnaðarhlutfall x veltuhraði eigna 
 

Sé um skuldlaust fyrirtæki að ræða, þá verður útkoma úr útreikningum á arðsemi eigna jöfn arðsemi 
eigin fjár þar sem eigið fé og eignir væru sama talan (Rees, 1990).  
 
Hagnaðarhlutfall 

Hagnaðarhlutfall (profit margin) sýnir hver hagnaður fyrirtækis er í hlutfalli við rekstrartekjur, þ.e. 
hversu mikið af tekjum fyrirtækis enda sem hagnaður (Fairfield og Yohn, 2001). Hlutfallið er því 
mælikvarði á frammistöðu stjórnenda í að búa til tekjur og halda kostnaði fyrirtækisins niðri (Denizci 
og Li, 2009).  
 
Formúlan er eftirfarandi: 
 

Hagnaðarhlutfall = hagnaður e. skatta/tekjur 
 

Sé fyrirtæki með hátt hagnaðarhlutfall getur það þýtt að kostnaði sé haldið í lágmarki og fyrirtækið 
sé rekið á arðbæran hátt. Það getur einnig verið merki um að fyrirtækið sé í einokunarstöðu og 
verðleggi vöru sína eða þjónustu hátt. Þá er hins vegar óvíst hvort hátt hagnaðarhlutfall skili sér í 
árangursríkum rekstri (Rees, 1990).  
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Sé hlutfallið t.d. 16% má segja að fyrirtækið búi til 16 krónur í hagnað úr hverjum 100 krónum sem 
það fær í tekjur. Hörð samkeppni leiðir til lægra hagnaðarhlutfalls en lítil samkeppni þýðir að 
fyrirtæki eiga möguleika á mikilli markaðshlutdeild og geta hagað álagningu eins og þau vilja. 
 
Að öðru óbreyttu er ljóst að stjórnendum fyrirtækja ætti að þykja eftirsóknarvert að vera með hátt 
hagnaðarhlutfall. Á þessu er hins vegar önnur hlið sem lýsir vel þeim vanda sem felst í of mikilli 
áherslu á að rýna í niðurstöður kennitalna án frekari athugunar. Sem dæmi má nefna að fyrirtæki geta 
brugðið á það ráð að lækka söluverð sitt í von um að auka sölu. Þá myndi hagnaðarhlutfallið lækka 
en þar með er ekki sagt að hagnaðurinn myndi gera slíkt hið sama, hann gæti allt eins aukist. Þar með 
er ljóst að hærra hagnaðarhlutfall er ekki endilegra betra en lægra hlutfall (Ross, Westerfield og 
Jordan, 2000).  
 
Veltuhraði eigna 

Veltuhraði eigna (asset turnover) sýnir hversu vel þeir fjármunir sem fyrirtæki hafa yfir að ráða eru 
nýttir. Hann sýnir hversu oft tekjur fyrirtækisins duga til að velta eignum þess á rekstrarárinu. Því 
hærri sem kennitalan er, því betri er nýting fjármunanna. Algengt er að notast sé við heildartekjur og 
heildareignir fyrirtækja en aðrar útfærslur eru einnig til (Rees, 1990).  Fairfield og Yohn (2001) færa 
einnig rök fyrir því að með því að fylgjast með þróun veltuhraða eigna yfir lengra tímabil sé hægt að 
fá dýrmætar upplýsingar um framtíðararðsemi fyrirtækja þar sem núverandi nýting fjármuna gefur 
vísbendingu um nýtingu í framtíðinni. 
 
Formúla veltuhraða eigna er eftirfarandi: 
 

Veltuhraði eigna = tekjur/eignir 
 

Segja má að veltuhraði eigna sýni getu fyrirtækisins til að búa til tekjur með þeim fjármunum sem 
það býr yfir. Mikilvægt er þó að hafa í huga að veltuhraði eigna mælir ekki hversu vel fyrirtækið 
nýtir þær tekjur sem það býr til, þ.e. hversu hátt hlutfall þeirra fer í kostnað í stað hagnaðar (Fairfield 
og Yohn, 2001). 

 
 

AÐFERÐAFRÆÐI 
 
Í rannsókn höfunda er beitt útreikningi eftirfarandi kennitalna um arðsemi; arðsemi eigin fjár, 
arðsemi eigna, hagnaðarhlutfalli og veltuhraða eigna.  
 
Rannsóknargögnin eru upplýsingar úr ársreikningum ferðaþjónustufyrirtækja sem Hagstofa Íslands 
heldur utan um. Þar sem ferðaþjónusta er ekki afmörkuð atvinnugrein samkvæmt skilgreiningu 
Hagstofu Íslands fóru höfundar þá leið að taka til skoðunar nokkra af þeim fyrirtækjahópum sem þeir 
töldu mikilvæga ferðaþjónustunni. 
 
Þeir fyrirtækjahópar sem rannsóknin nær yfir, og áður voru kynntir, eru; 
 

Hótel með veitingasölu 
Matsölustaðir 
Ferðaskrifstofur 
Bílaleigur 
Hópbifreiðafyrirtæki. 

 
Gögn Hagstofu Íslands eru viðamikil en fyrirtækjahóparnir eru misjafnlega stórir. Í minnsta 
fyrirtækjahópnum voru 26 fyrirtæki en í þeim stærsta 408. 
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Höfundar ákváðu að taka íslensk flugfélög ekki til skoðunar þrátt fyrir augljóst mikilvægi þeirra í 
íslenskri ferðaþjónustu. Ákveðið var að einskorða rannsóknina við ofangreinda 5 flokka enda eru 
þeir öflugir fulltrúar íslenskrar ferðaþjónustu og ættu að gefa vísbendingar um arðsemi annarra 
fyrirtækja í greininni. 
 
 

GREINING Á ARÐSEMI FERÐAÞJÓNUSTUFYRIRTÆKJA 
 
Niðurstöður höfunda á arðsemiskennitölunum eru settar fram fyrir hvern fyrirtækjahóp fyrir sig í 
eftirfarandi röð; hótel með veitingasölu, matsölustaðir, ferðaskrifstofur, bílaleigur og loks 
hópferðabílafyrirtæki. 
 
Í upphafi hvers kafla er birt tafla með niðurstöðum útreikninga kennitalnanna fjögurra. Þar á eftir 
kemur umfjöllun um þær. 
 
Hótel með veitingasölu 
 
 

Tafla 1. Kennitölur um arðsemi - hótel 

Kennitölur 2004 2005 2006 2007 Meðaltal 
Arðsemi eigin fjár 2,5% -10,5% -57,4% 8,1% -14,3% 
Hagnaðarhlutfall 0,8% -2,9% -10% 1,1% -2,8% 
Arðsemi eigna 0,6% -2,1% -7,3% 0,9% -2,0% 
Veltuhraði eigna 0,78 0,72 0,73 0,78 0,75 

 
 
Útreikningarnir byggjast á ársreikningum 81 fyrirtækis árið 2004, 93 árið 2005, 115 árið 2006 og 101 
árið 2007. 
 
Útreikningar á arðsemi eigin fjár sýna að miklar sveiflur urðu á milli ára. Mest var arðsemin 8,1% 
árið 2007 en lægst var hún árið 2006, þegar hún var neikvæð um 57,4%. Þessi sveifla stafar af því að 
eigið fé í hótelrekstri var mjög lítið á þessum tíma og lækkaði talsvert árin 2006 og 2007. Því þurfti 
lítinn hagnað til að niðurstaðan fyrir arðsemi eigin fjár yrði ýkt árin á eftir. Meðal arðsemi eiginfjár 
þessi fjögur ár var neikvæð um 14,3%.  
 
Hagnaðarhlutfall hótela með veitingasölu var að meðaltali neikvætt um 2,8% árin 2004-2007. Hæst 
var það 1,1% árið 2007. Lægst var það hins vegar -10% árið 2006.  
 
Arðsemi eigna var að meðaltali neikvæð um 2,0%. Hæst fór hún í 0,9% árið 2007 en lægst í 7,3% 
árið 2006. Kennitalan var lág öll árin.  
 
Veltuhraði eigna var að meðaltali 0,75. Hann var 0,78 árið 2004 en lækkaði síðan en árið 2007 var 
hann aftur kominn í 0,78 krónur.  
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Matsölustaðir 

 

Tafla 2. Kennitölur um arðsemi - matsölustaðir 

Kennitölur 2004 2005 2006 2007 Meðaltal 

Arðsemi eigin fjár 298,1% 74,5% 

Hagnaðarhlutfall -0,6% 1,2% 0,6% 5,7% 1,7% 

Arðsemi eigna -1,4% 3,1% 1,6% 14,1% 4,4% 

Veltuhraði eigna 2,34 2,58 2,65 2,48 2,51 
 
Útreikningur kennitalnanna byggist á ársreikningum 346 fyrirtækja árið 2004, 408 árið 2005, 345 
árið 2006 og 322 árið 2007. 
 
Árin 2004 – 2006 var eigið fé matsölustaða neikvætt. Það var hins vegar orðið jákvætt árið 2007 en 
þá var arðsemi eigin fjár 298,1% sem sýnir vel hversu erfitt er að leggja raunsætt mat á tölurnar. 
 
Hagnaðarhlutföll matsölustaða var að meðaltali 1,7% árin 2004-2007. Hæst var það 5,7% árið 2007 
en lægst árið 2004 þegar það var neikvætt um 0,6%. Hver króna í tekjur skilaði því 1,7 aurum í 
hagnað á tímabilinu.  
 
Arðsemi eigna var að meðaltali 4,4% árin 2004-2007. Mest var arðsemin 14,1% árið 2007. Minnst 
var hún árið 2004 þegar hún var neikvæð um 1,4%.  
 
Meðal veltuhraði eigna var 2,51 árin 2004-2007. Hæst fór kennitalan í 2,65 árið 2006 en lægst í 2,34 
árið 2004. 

 
Ferðaskrifstofur 
 

Tafla 3. Kennitölur um arðsemi - ferðaskrifstofur 

Kennitölur 2004 2005 2006 2007 Meðaltal 
Arðsemi eigin fjár 26,3% 19,3% -5,4% 25,8% 16,5% 
Hagnaðarhlutfall 2,3% 2,3% -0,7% 3,9% 2,0% 
Arðsemi eigna 6,4% 2,8% -0,8% 4,9% 3,3% 
Veltuhraði eigna 2,78 1,21 1,08 1,26 1,58 

 
Útreikningarnir byggjast á ársreikningum 153 fyrirtækja árið 2004, 164 árið 2005, 218 árið 2006 og  
194 árið 2007. 
 
Meðalarðsemi eigin fjár áranna 2004-2007 var 16,5%. Arðsemin var mest árið 2004 þegar hún var 
26,3%. Lægst var hún hins vegar árið 2006 þegar hún var neikvæð um 5,4%. Það ár skilaði rekstur 
ferðaskrifstofa tapi. Hin árin hélst arðsemin um eða yfir 20%.   
 
Hagnaðarhlutfallið var að meðaltali 2,0%. Hæst var það 4,9% árið 2007 en lægst árið 2006 þegar það 
var neikvætt um 0,7%.  
 
Arðsemi eigna var að meðaltali 3,3%. Mest var arðsemin 6,4% árið 2004 en lægst var hún 2006 
þegar hún var neikvæð um 0.8%.  
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Veltuhraði eigna hjá ferðaskrifstofum var 2,78 árið 2004 en fór síðan minnkandi fram að árinu 2007 
þegar það var 1,26.  

 
Bílaleigur 
 

Tafla 4. Kennitölur um arðsemi - bílaleigur 

Kennitölur 2004 2005 2006 2007 Meðaltal 
Arðsemi eigin fjár 81,8% 105,9% -92,5% -151,3% -14,0% 
Hagnaðarhlutfall 1,3% 8,2% -9,1% -9,4% -2,3% 
Arðsemi eigna 1,4% 7,8% -8,4% -8,8% -2,0% 
Veltuhraði eigna 1,08 0,95 0,93 0,94 0,98 

 
Útreikningarnir byggjast á upplýsingum úr ársreikningum 29 fyrirtækja árið 2004, 34 árið 2005, 32 
árið 2006 og 26 fyrirtækja árið 2007. 
 
Árið 2004 var arðsemi eigin fjár jákvæð um 81,8% og árið 2005 reiknaðist hún 105,9%. Árin 2006 
og 2007 var hún hins vegar neikvæð um 92,5% og 151,3% sem sýnir vel hversu erfitt er að leggja 
raunsætt mat á tölurnar. Að meðaltali var arðsemi eigin fjár neikvæð um 14% á tímabilinu 2004 – 
2007.  
 
Í hlutfalli við tekjur var hagnaður bílaleiga að meðaltali neikvæður um 2,3% árin 2004-2007. Hæst 
var hlutfallið árið 2006 þegar það var 8,2%. Árið 2007 var það hins vegar neikvætt um 8,8%.  
 
Arðsemi eigna var að meðaltali neikvæð um 2,0% árin 2004-2007. Minnst var arðsemin -8,8% árið 
2007 en mest var hún 7,8% árið 2005. 
 
Veltuhraði eigna bílaleiga var að meðaltali 0,93 árið 2004-2007. Kennitalan fór lækkandi frá árinu 
2004 þegar hún var 1,08 en endaði í 0,94 árið 2007. 
 
Hópbifreiðafyrirtæki 
 

Tafla 5. Kennitölur um arðsemi - hópbifreiðafyrirtæki 

Kennitölur 2004 2005 2006 2007 Meðaltal 
Arðsemi eigin fjár 7,5% 0,0% -2,2% 20,3% 6,4% 
Hagnaðarhlutfall 1,7% 0% -0,3% 3,2% 1,2% 
Arðsemi eigna 2,4% 0,0% -0,5% 4,4% 1,6% 
Veltuhraði eigna 1,41 1,44 1,51 1,37 1,44 

 

Útreikningarnir byggja á upplýsingum úr ársreikningum 162 fyrirtækja árið 2004, 152 árið 2005,170 
árið 2006 og 145 fyrirtækja árið 2007. 
 
Meðal arðsemi eigin fjár þessi fjögur ár var 6,4% en mest var arðsemin 20,3% árið 2007, sem er 
mjög frábrugðið árunum á undan. Árið 2006 skilaði greinin t.a.m. neikvæðri arðsemi upp á 2,2% og 
árið 2005 mældist hún engin. 
 
Hagnaðarhlutfallið var að meðaltali 1,2% á árunum 2004-2007. Hæst fór það í 3,2% árið 2007 en 
lægst var það neikvætt um 0,3% árið 2006.  
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Arðsemi eigna var að meðaltali jákvæð um 1,6% árin 2004-2007. Mest var hún 4,4% árið 2007. 
Lægst mældist hún árið 2005, þá neikvæð um 0,5%.  
 
Þegar veltuhraði eigna fyrirtækja í hópbifreiðaakstri er skoðaður kemur í ljós að hlutfallið árið 2004 
var 1,41 og hélst nokkuð stöðugt næstu árin. Árið 2007 var það 1,37.  

 
 

UMRÆÐA  
 
Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var „Hver var arðsemi íslenskra 
ferðaþjónustufyrirtækja árin 2004-2007?“ Svarið við spurningunni liggur í útreikningum  fjögurra 
kennitalna um arðsemi; arðsemi eigin fjár, hagnaðarhlutfallinu, arðsemi eigna og veltuhraða eigna. 
Gerð er grein fyrir niðurstöðum hverrar kennitölu fyrir sig og er rannsóknarspurningunni því svarað í 
fjórum liðum. 
 
Arðsemi eigin fjár 

Einfalt meðaltal arðsemi eigin fjár reyndist vera 13,8% árin 2004-2007. Hins vegar voru mjög miklar 
sveiflur milli ára og mikill munur á milli fyrirtækjahópa. Það er því varhugavert að draga of miklar 
ályktanir af útkomunni. Eins og Rappaport (1986) bendir á getur lágt eiginfjárhlutfall skilað mjög 
háum tölum um arðsemi. Eiginfjárhlutföll voru lág í ferðaþjónustunni árin 2004-2007. 
 

Tafla 6. Arðsemi eigin fjár fyrirtækja í ferðaþjónustu 

Kennitölur 2004 2005 2006 2007 Meðaltal 

Hótel með veitingasölu 2,5% -10,5% -57,4% 8,1% -14,3% 
Matsölustaðir 298,1% 74,5% 
Ferðaskrifstofur 26,3% 19,3% -5,4% 25,8% 16,5% 
Bílaleigur 81,8% 105,9% -92,5% 151,3% -14% 

Hópbifreiðafyrirtæki 7,5% 0% -2,2% 20,3% 6,4% 

Meðaltal 23,6% 22,9% -31,5% 40,2% 13,8% 
 
Í heildarfyrirtækjasafni Hagstofunnar árin 2004-2007, að fjármálafyrirtækjum undanskildum, kemur 
fram að meðal eiginfjárhlutfallið var stöðugra en það sem sást hjá ferðaþjónustufyrirtækjunum. 
Meðalarðsemi eigin fjár þeirra var 25,2%. 
 
Hagnaðarhlutfall 

Einfalt meðaltal hagnaðarhlutfallsins árin 2004-2007 reyndist samkvæmt útreikningum vera 0%.   
 

Tafla 7. Hagnaðarhlutfall fyrirtækja í ferðaþjónustu 

Kennitölur 2004 2005 2006 2007 Meðaltal 

Hótel með veitingas. 0,8% -2,9% -10% 1,1% -2,8% 
Matsölustaðir -0,6% 1,2% 0,6% 5,7% 1,7% 
Ferðaskrifstofur 2,3% 2,3% -0,7% 3,9% 2% 
Bílaleigur 1,3% 8,2% -9,1% -9,4% -2,3% 

Hópbifreiðafyrirtæki 1,7% 0% -0,3% 3,2% 1,2% 

Meðaltal 1,1% 1,8% -3,9% 0,9% 0,0% 
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Niðurstaðan bendir til þess að kostnaður fyrirtækjanna í ferðaþjónustunni hafi verið of hár, sem til 
dæmis væri hægt að skýra með mikilli árstíðasveiflu, eða því að greinin verðleggur sig einfaldlega 
ekki nógu hátt. Hörð samkeppni utan háannatímans hefur einnig vafalaust áhrif á hagnaðarhlutfallið 
þar sem svigrúm til verðhækkana minnkar og baráttan um hvern viðskiptavin eykst. 
 
Arðsemi eigna. 

Einfalt meðaltal arðsemi eigna reyndist vera 1,1% árin 2004-2007.  
 

Tafla 8. Arðsemi eigna fyrirtækja í ferðaþjónustu 

Kennitölur 2004 2005 2006 2007 Meðaltal 

Hótel með veitingasölu 0,6% -2,1% -7,3% 0,9% -2% 
Matsölustaðir -1,4% 3,1% 1,6% 14,1% 4,4% 
Ferðaskrifstofur 6,4% 2,8% -0,8% 4,9% 3,3% 
Bílaleigur 1,4% 7,8% -8,4% -8,8% -2% 

Hópbifreiðafyrirtæki 2,4% 0% -0,5% 4,4% 1,6% 

Meðaltal 1,9% 2,3% -3,1% 3,1% 1,1% 
 
Mikil árstíðasveifla einkennir íslenska ferðaþjónustu og hefur hún vafalaust haft áhrif á kennitöluna. 
Ef nýting fastafjármuna er slök megnið af starfsárinu má búast við að arðsemi eigna sé lág. 
Í heildarfyrirtækjasafni Hagstofunnar árin 2004-2007, að fjármálafyrirtækjum undanskildum,  var 
meðalarðsemi eigna 2,8%, sem þýðir að ferðaþjónustan hafi nýtt eignir sínar verr en  íslensk 
fyrirtæki að meðaltali. 
 
Veltuhraði eigna 

Einfalt meðaltal veltuhraða eigna reyndist vera 1,45 árin 2004-2007.  
 

Tafla 9. Veltuhraði eigna fyrirtækja í ferðaþjónustu 

Kennitölur 2004 2005 2006 2007 Meðaltal 

Hótel með veitingasölu 0,78 0,72 0,73 0,78 0,75 
Matsölustaðir 2,34 2,58 2,65 2,48 2,51 
Ferðaskrifstofur 2,78 1,21 1,08 1,26 1,58 
Bílaleigur 1,08 0,95 0,93 0,94 0,98 

Hópbifreiðafyrirtæki 1,41 1,44 1,51 1,37 1,44 

Meðaltal 1,68 1,38 1,38 1,37 1,45 
 
Eins og sést þá var veltuhraðinn mestur hjá matsölustöðum en minnstur hjá hótelum með 
veitingasölu. Matsölustaðir búa við lægri fastan kostnað heldur en ferðaþjónustufyrirtæki eins og 
hótel. Því er ekki óeðlilegt að velta þeirra í hlutfalli við eignir sé hærri.  
 
Ef litið er á einfalt meðaltal allra fyrirtækjahópanna innan ferðaþjónustunnar í töflu 10, sést að 
sveiflur eru ekki miklar á milli ára, ef frá eru taldar niðurstöður útreikninga á arðsemi eigin fjár. Ljóst 
er að ekki er hægt að leggja mat á þær tölur þar sem sveiflurnar eru gífurlegar og lágt hlutfall eigin 
fjár skekkir myndina. Frekar er hægt að draga ályktanir af niðurstöðutölum varðandi arðsemi eigna, 
eins og Lee (2008) hefur fært rök fyrir og áður hefur verið bent á. Arðsemi eigna var jákvæð um 
1,1%, hagnaðarhlutfallið var að meðaltali 0% og veltuhraði eigna 1,45 að meðaltali. 
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Tafla 10. Kennitölur um arðsemi fyrirtækja í ferðaþjónustu 

Kennitölur 2004 2005 2006 2007 Meðaltal 
Arðsemi eigin fjár 23,6% 22,9% -31,5% 40,2% 13,8% 
Hagnaðarhlutfall 1,1% 1,8% -3,9% 0,9% 0% 
Arðsemi eigna 1,9% 2,3% -3,1% 3,1% 1,1% 

Veltuhraði eigna 1,68 1,38 1,38 1,37 1,45 
 
Megin niðurstaða rannsóknarinnar er því að arðsemi íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja var lítil árin 
2004-2007 á sama tímabili og erlendum ferðamönnum sem lögðu leið sína til landsins fjölgaði 
gífurlega og íslenskt efnahagslíf gekk í gegnum hið svokallaða „góðæristímabil.“ Höfundum er ekki 
kunnugt um neinar erlendar rannsóknir sem hægt er að bera niðurstöður þessarar rannsóknar saman 
við. 
 
Rannsóknin byggist á upplýsingum úr ársreikningum fyrirtækja í ferðaþjónustunni. Í úrtakinu eru 
mörg hundruð fyrirtæki. Sá galli er á rannsókninni að stærstu fyrirtækin hafa mest vægi og þegar að 
útreikningunum kemur geta upplýsingar um stærri fyrirtækin yfirgnæft önnur í úrtakinu, sem þó eru 
ekki síður mikilvægur hluti atvinnugreinarinnar.  
 
Annað sem veldur að öllum líkindum skekkju í útreikningum rannsóknarinnar er tilurð svartrar 
atvinnustarfsemi. Í skýrslunni Stjórnunarhættir í íslenskum ferðaþjónustufyrirtækjum  kom fram að 
51% íslenskra stjórnenda í ferðaþjónustunni töldu svarta atvinnustarfsemi hafa mikil áhrif á 
rekstrarumhverfi fyrirtækja þeirra (Arney Einarsdóttir, Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, Ingi Rúnar 
Eðvarðsson og Helgi Gestsson, 2007).  
 
Rannsóknin fólst í útreikningum á fjórum kennitölum um arðsemi. Slíkur meðaltals útreikningur 
getur ekki gefið fullkomna mynd af arðsemi þeirra hundraða fyrirtækja sem gögnin ná til, þar sem 
arðsemi þeirra er að öllum líkindum mjög mismunandi.  
 
Til þess að fá aðra sýn á arðsemina væri gagnlegt að reikna út kennitölur áranna fyrir og eftir 
góðæristímabilið 2004-2007. 
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ÁHRIF AF JAFNARI KYNJASKIPTINGU  

Í STJÓRNUM FYRIRTÆKJA 
 

Jón Snorri Snorrason, lektor, Háskóli Íslands 
 
 

SAMANTEKT 
 

Þegar skoðaðar eru tölur um stjórnir og æðstu stjórnendur í atvinnulífinu um allan 
heim þá sést hve einsleit sú mynd er enda er eitt aðalviðfangsefni í stjórnháttum 
stjórna í fyrirtækjum að jafna kynjaskiptingu. Meta þarf hvort og hvernig konur í 
stjórnum hafa áhrif á stjórnarstörf og árangur fyrirtækja. Kanna þarf hvort tilgátan 
um jafnari kynjaskiptingu í stjórnum fyrirtækja muni leiða til betri stjórnhátta og 
rekstrarárangurs. Hvaða áhrif mun jafnari skipting og meiri fjölbreytni hafa? 
Kynntar verða helstu rannsóknir og aðferðir, sem gerðar hafa verið erlendis á 
þessum þáttum, þar sem leitað var svara við spurningunum um hvort jafnari 
skipting leiði til betri stjórnhátta og afkomu? Niðurstöðum rannsókna ber ekki 
saman um hvort félög sem hafa stjórnarmenn af báðum kynjum skili betri árangri 
eða meiri arðsemi en þau félög sem hafa einsleitar stjórnir. 

 
 

INNGANGUR  
 
Á síðustu tíu árum hefur mikill breyting átt sér stað í reglum um góða stjórnhætti fyrirtækja og 
athyglin beinst að því að skoða hlut kvenna í stjórnum fyrirtækja. Þegar skoðaðar eru tölur um 
kynjaskiptingu í stjórnum fyrirtækja kemur í ljós að konur eru þar í miklum minnihluta um nær allan 
heim og þessi einsleita mynd sem birtist við stjórnaborðið er að verða eitt af aðal viðfangsefnum í 
reglum um stjórnhætti í fyrirtækjum með það að markmiði að jafna kynjaskiptingu. Löndum hefur 
fjölgað sem gera kröfu um upplýsingaskyldu fyrirtækja s.s. að geta þess í ársskýrslum sínum hvert 
hlutfall kynja sé í fullu starfi og í stjórnunarstöðum innan fyrirtækja og eru tilmæli til fyrirtækja í 
þessum reglum, sem kalla má „fylgja eða skýra” („report or explain”) og víða hefur þetta verið 
lögbundið. Þessa áherslu mátti sjá í greinagerð með lagafrumvarpi um breytingar á hlutafélagalögum, 
en þar segir „í tilkynningum um stjórnir til hlutafélagaskrár skal sundurliða upplýsingar um hlutföll 
kynjanna í stjórn. Í hlutafélögum, þar sem starfa fleiri en 25 starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli, 
skal jafnframt sundurliða upplýsingar um hlutföll kynjanna meðal starfsmanna og stjórnenda 
félagsins“.  Ný lög voru samþykkt frá Alþingi 2010 og taka gildi 1. september 2013 en þar segir að í 
hlutafélögum með fleiri en 50 starfsmenn skal hvort kyn eiga fulltrúa í stjórn og ef fleiri en 3 eru í 
stjórn „skal tryggt að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40%“ (Lög nr. 13/ 2010). Lögin munu 
óhjákvæmilega fjölga konum í stjórnum fyrirtækja frá því sem nú er hér á landi, en meta þarf hvort 
og hvernig konur í stjórnum hafa áhrif á stjórnarstörf og árangur fyrirtækja. Er hægt að styrkja 
stjórnhætti og draga úr umboðsvanda með því að jafna hlut kynjanna í stjórnum fyrirtækja og mun 
það skila betri rekstrarárangri? Fjölmargar rannsóknir beinast að þessu viðfangsefni, þar sem leitað er 
svara við rannsóknarspurningum um að jafnari kynjaskipting muni leiða til betri stjórnhátta og skila 
sér í bættri afkomu fyrirtækja. Þetta hefur verið ein aðalröksemdafærslan t.d. fyrir lagasetningum hér 
á landi og í Noregi.  
 
Sammerkt flestum rannsóknum, sem kynntar verða, er að sömu aðferðum er beitt við útreikning á 
árangri. Notuð er aðferð minnstu kvaðrata, Ordinary Least Squares (OLS), þar sem árangursbreytan 
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er háða breytan og megin skýringabreytan, óháða breytan, er „kona“ eða „hlutfall kvenna í stjórn“ 
sem nálgun fyrir fjölbreytni. Annars vegar er metinn árangur út frá kennitölunum um arðsemi 
eiginfjár, ROE (Return On Equity), sem er hlutfall hagnaðar og bókfært virði eiginfjár eða arðsemi 
eigna, eða ROA (Return On Assets), sem er hlutfall hagnaðar og bókfært virði heildareigna og mælir 
hve arðbært fyrirtæki eru m.t.t. þeirra fjármuna sem bundnir eru í eignum. Þessar stærðir eru teknar 
beint úr efnahagsreikningi fyrirtækja. Hins vegar er stuðst við markaðsvirði fyrirtækja, sem eru á 
skráðum hlutabréfamarkaði, í samanburði við bókfært virði eigin fjár, svokallað Q-gildi eða Tobin´s 
q, sem nálgun við frammistöðu þeirra.  
 
 

FRÆÐILEGT YFIRLIT  
 
Rannsóknir byggðar á gögnum frá Bandaríkjunum 

Carter, Simkins og Simpson (2003) skoðuðu fjölgun kvenna í tengslum við kenninguna um að 
utanaðkomandi stjórnarmenn drægju úr umboðsvanda og bættu stjórnhætti. Höfundarnir töldu að 
umboðsvandi og stærð fyrirtækja hefði hér áhrif, þar sem hann getur verið meiri í stærri fyrirtækjum, 
þar sem líklegra er að hlutur stjórnenda sé minni. Könnuð var tilgátan að styrkja mætti stjórnhætti 
fyrirtækja með auknu hlutfalli kvenna í stjórnum fyrirtækja og það minnkaði umboðsvanda. Í úrtaki 
797 stærstu fyrirtækja Fortune 1000 fyrirtækja, sem höfðu 11 stjórnarsæti fyrir árið 1997, var 
niðurstaða þeirra að stærri fyrirtæki hafa fjölmennari stjórnir og því meiri líkur á að konur sitji þar í 
stjórn. Höfundarnir voru frumherjar í rannsóknum á sambandi stjórnhátta, fjölbreytni og árangurs. 
Helstu niðurstöður voru jákvæð tengsl milli fjölbreytni og árangurs mælt með Tobin´s q og ROA. 
Var niðurstaðan marktæk ef a.m.k. 2 konur sitja í stjórn fyrirtækja m.v. fyrirtæki með færri konum og 
sérstaklega í samanburði við stjórnir, sem eingöngu karlar sitja í. Að svipuðum niðurstöðum komast 
Erhardt, Webel og Shrader (2003) í sínum rannsóknum, þegar þeir fundu jákvæð tengsl milli hlutfalls 
kvenna í stjórnum og ROA. Skoðuðu þeir tölur á tímabilinu 1993 til 1998 í 112 fyrirtækjum af 
Fortune 1000 listanum. Þeir drógu þá ályktun að aukin fjölbreytni, fremur en kynbundin samsetning 
stjórna, skili betri árangri og fundu einnig jákvæð tengsl milli fjölbreytni og árangurs í rekstri og 
stjórnun.  
 
Rannsókn Farell og Hersch (2005) náði til óskráðrar fyrirtækja á fyrirtækjalista Fortune 1000 á 
tímabilinu 1990-1999. Alls náði rannsókn þeirra til um 300 fyrirtækja á þessu tímabili og þufti hvert 
fyrirtæki að hafa starfað í a.m.k. 7 ár og skoðuðu þau kynjasamsetningu stjórna þessara fyrirtækja. 
Rannsókn þeirra beindist einnig að því hvað hefði áhrif á val stjórnarmanna, hvort konur séu valdar 
umfram karla eða vegna fjölgunar við stjórnarborðið. Kom í ljós að a.m.k. ein kona var í 87% tilfella 
í stjórn árið 1999 m.v. 53% árið 1990 og það gerðist þrátt fyrir að stærð stjórna (fjöldi 
stjórnarmanna) fór minnkandi á þessu tímabili. Einnig var könnuð tilgátan hvort að auknar líkur ættu 
að vera á fjölgun kvenna í stjórn ef færri konur væru þar fyrir. Þannig er skýringarbreyta í líkani 
þeirra „konur í stjórn í fyrra“ og ef hún hefur neikvæðan fylgnistuðul þá sé um að ræða 
eftirspurnaráhrif. Framboðsáhrifa gætir einnig, þ.e. jákvæð tengsl gætu verið á ferð, þar sem að þær 
konur sem væru í stjórn gætu dregið athyglina að öðrum konum eða dregið athygli annarra kvenna að 
þessum stjórnum. Niðurstaðan er sú að lágt hlutfall kvenna á fyrra ári eykur líkurnar á að konur taki 
stjórnarsæti á næsta tímabili og þá oftast á kostnað karla í stjórn en fylgnin þar á milli var jákvæð og 
marktækur munur. Benda niðurstöður til þess að þegar konur fara úr stjórn aukist líkurnar á að önnur 
kona komi í þeirra stað og sömu sögu er að segja ef karl yfirgefur stjórn þá aukast líkur á að karl 
komi í hans stað og styður þá kenningu að þau fyrirtæki sem aðhyllast fjölbreytni viðhalda gildandi 
kynjajafnvægi. Þau benda á að konur eru frekar í stjórnum fyrirtækja sem skila betri rekstrarárangri 
og telja að það sé meira forsenda af vali þeirra en afleiðing. Jákvæð tengsl eru við ROA og að konur 
séu tilnefndar til stjórnar í þessum fyrirtækjum, en geta ekki frekar en aðrir fullyrt að hér sé um 
orsakasamband að ræða. Telja einnig útilokað að fullyrða að spágildi um árangur tengist og líkum á 



110 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 23.mars 2012  
 

fjölgum kvenna. Rannsóknaraðferðin var aðfallsgreining þar sem að háða breytan var „konur í 
stjórnum“ og fundu þeir jákvæða fylgni við bæði stærð fyrirtækja og fjölda stjórnarmanna. Aftur á 
móti eru jákvæð tengsl milli rekstrarárangurs mælt með ROA og þess að konum fjölgi í stjórn 
fyrirtækisins, mælt með skýringabreytunni „konur í stjórn í fyrra“ og draga þá ályktun að ef 
eftirspurn er eftir konum í fyrirtækjum sem vilja auka fjölbreytni, þá velji konur frekar fyrirtæki með 
jákvæðan árangur. Smith, Smith og Verner (2005) skoða dönsk gögn um tengsl kvenna í 
stjórnendastöður og árangurs og telja þau jákvæð þó á sama tíma virðist tengslin við  stjórnarsetur 
vera neikvæð, en þegar hlutfall kvenna er mjög lágt þá nær úrtakið varla að verða marktækt. 
 
Í þeim tilfellum sem aðeins ein kona situr í stjórn telja t.d. Adams og Ferreira (2009) það 
sýndarmennsku eða konurnar táknmyndir (tokenism), en í Bandaríkjunum hafði þetta hlutfall haldist 
óbreytt milli 1996 og  2007. Þeir byggja sínar rannsóknir á árlegum upplýsingum á Standard&Poor´s 
(S&P) 500 fyrirtækja fyrir tímabillið 1996-2003, sem byggja á ársskýrslum og þar koma fram 
upplýsingar um kyn, aldur og reynslu í stjórnarsetu. Úrtakið nær til rúmlega 86.714 stjórnarsæta í 
1.939 fyrirtækjum á þessu tímabili. Rannsókn þeirra á bandarískum fyrirtækjum sýndi að konur voru 
samviskusamari en karlar í mætingum á fundi og komu betur undirbúnar en þessi staðreynd hafði 
síðan jákvæð smitáhrif í för með sér í mætingu karla í framhaldinu. Betri mæting leiði þannig til 
meiri upplýsingaöflunar og virkni og getur leitt til betri stjórnhátta og ákvarðana. Nýrri stjórnarmenn 
af báðum kynjum sýna betri mætingu en eldri stjórnarmenn, sem í flestum tilfellum eru karlar. Þeir 
telja að áhrif aukins kynjahlutfalls og fjölbreytni kunni að hafa áhrif á stjórnhætti fyrirtækja. Þó 
fjölbreytni eigi að örva umræðu þá eru fáar rannsóknir sem styðja tengsl fjölbreytni og stjórnhætti 
fyrirtækja. Telja þeir jafnvel að aukin afskipti stjórna, sem leiðir oftast af fjölgun sjálfstæðra 
utanaðkomandi stjórnamanna, leiði til að forstjórar, sem eru aðaluppspretta upplýsinga til stjórna, 
bregðist hart við og umboðsvandi skapist. Fjölgun í stjórn geti tafið ákvörðunartöku. Nokkrar 
rannsóknir kanna tengsl kynjahlutfalla og stjórnhátta, en þær sýna að jafnari kynjaskipting leiði 
frekar til meiri virkni og harðari afskipta (tougher monitoring) stjórnar á dagleg störf (Farell og 
Hersch, 2005;  Adams og Ferreira, 2009). Þetta gæti haft jákvæð áhrif til betri stjórnhátta og lausnar 
á umboðsvanda, en einnig neikvæð áhrif, sem geti haft jafnvel skaðleg áhrif á samskipti milli stjórnar 
og æðstu stjórnenda hjá vel stjórnuðum fyrirtækjum.  Almennt gildir, í Evrópu ólíkt Bandaríkjunum, 
að æðstu stjórnendur sitji ekki í stjórnum fyrirtækja. Byggir það á ofangreindum kenningum um 
umboðsvanda, sem reynt er að koma í veg fyrir með áherslu á sjálfstæði stjórna og eftirlitsskyldu 
hennar gagnvart æðstu stjórnendum og daglegum rekstri, sem er í þeirra höndum. Þar nægir að æðstu 
stjórnendur sitji stjórnarfundi til að upplýsa stjórnarmenn og þar skiptir nærvera þeirra um 
upplýsingagjöf meira máli en atkvæðisréttur (Adams og Ferreira, 2007; Böhren og Ström, 2010).  
 
Engar rannsóknir benda til þess að sú aðgerð ein og sér að fjölga konum í stjórnum fyrirtækja muni 
leiða til betri árangurs til þess er samband þar á milli of flókið, en þar sem stjórnhættir eru veikir mun 
jafnari kynjaskipting stjórnar auka virkni stjórna með svipuðum hætti og stjórnendakenningar telja 
með utanaðkomandi sjálfstæðum stjórnarmönnum, en kynjakvóti leiðir ekki sjálfkrafa til bættra 
stjórnhátta eða rekstrarárangurs (Adams og Ferreira, 2009). Þeir telja að með því að skoða einkenni 
og menningu fyrirtækja megi finna samnefnara s.s. stærri fyrirtæki og stærri stjórnir, sem hafi áhrif 
til aukinnar þátttöku kvenna í stjórnum og er það í takt við eldri rannsóknir, þar sem kannað var hvort 
munur væri á þessari kynjaskiptingu milli fyrirtækja í tækni- eða þjónustugreinum (Agrawal og 
Knoeber, 2001). Þeir velta upp spurningunum hvort arðsamari fyrirtæki séu líklegri til að sækjast 
eftir að fá konur til sín í stjórn (eftirspurnaráhrif) eða eru það konurnar sjálfar (framboðsáhrif), sem 
eru að sækjast eftir stjórnarsetu í fyrirtækjum sem sýna (og eru líklegri til að sýna áfram) góðan 
rekstur? Þeir telja að fylgnin sé neikvæð milli kynjafjölbreytni og árangurs og velta upp þeim 
möguleika hvort lögbundnir kynjakvótar geti haft neikvæð áhrif á vel rekin fyrirtæki. Þeir fundu að í 
þeim fyrirtækjum sem konur sitja í stjórn að þau séu almennt stærri og árangur þeirra er verri hvað 
snertir Q-gildi en betra með ROA, en erfitt að einangra áhrifin á frammistöðu fyrirtækja og annarra 
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þátta, sem áhrif hafa á stjórnhætti. Nýleg könnun ráðgjafafyrirtækisins McKinsey&Co meðal stærstu 
fyrirtækja í Bandaríkjunum kemst einnig að þeirri niðurstöðu að jákvæð tengsl séu á milli stærða 
fyrirtækja og þátttöku kvenna í stjórnum þeirra og jafnframt að það eru jákvæð tengsl á milli fjölda 
stjórnarsæta og hlut kvenna í stjórnum, sem þýðir að flest stærri fyrirtæki hafi fleiri konur í stjórn 
(McKinsey&Company, 2010).  
 
Rannsóknir byggðar á gögnum frá Íslandi og í Noregi 

Fáar innlendar rannsóknir eru aðgengilegar eða hafa verið gerðar opinberar, en Margrét 
Sæmundsdóttir (2009) gerði athugun á því hvort íslensk fyrirtæki, sem hafa stjórnarmenn af báðum 
kynjum og þannig meiri fjölbreytni skili betri arðsemi en þau félög sem hafa einsleitar stjórnir. Gerði 
hún athugun á því hvort íslensk fyrirtæki sem hafa bæði kynin í stjórn séu líklegri til þess að skila 
meiri arðsemi en fyrirtæki sem eru með einsleitar stjórnir. Hún skoðaði 101 fyrirtæki í þessu 
samhengi og sendi spurningalista til 617 æðstu stjórnenda í 119 fyrirtækjum. Gagnaöflun fór fram í 
gegnum tölvupóst á árinu 2008. Í heild tóku 269 stjórnendur þátt í könnuninni eða 44%. Alls voru því 
notuð 101 fyrirtæki og svör bárust frá 236 þátttakendum eða 40% af heildarúrtaki. Notuð var aðferð 
minnstu kvaðrata, Ordinary Least Squares (OLS), og búin til nokkur líkön. Í einu þeirra var háða 
breytan „kvenstjórnandi“ og megin skýringabreytan „kona“, í öðru þeirra var notuð sama háða 
breytan en nú með óháðu breytunni „fjölbreytni“ í stað „konu“, þ.e. til að athuga hvort þær þurfi að 
vera fleiri en ein í stjórn til þess að hafa áhrif. Í rannsókninni kom í ljós það voru engin tengsl á milli 
fjölbreytni og arðsemi, þar sem háða breytan var fjölbreytni í stjórn fyrirtækja og megin 
skýringabreytan var arðsemi eigin fjár, ROE. Síðan voru sömu gögn notuð með háðu breytunni 
„kona“ í stað „fjölbreytni“ og var niðurstaðan marktæk, þannig að jákvæð tengsl voru á milli arðsemi 
eigin fjár og fjölbreytni en tengslin voru mjög veik. Loks var gerð athugun um konur og arðsemi og  
á tímabilinu 2003 til 2006. Í þessari athugun voru skoðuð sömu fyrirtæki og áður. Arðsemi fyrirtækja 
var mæld út frá arðsemi eigin fjár (ROE) og heildareigna (ROA). Niðurstöðurnar benda til þess að 
það væri jákvætt marktækt samband milli þess að hafa bæði kynin í stjórn fyrirtækis og arðsemi eigin 
fjár, jafnframt var veikt en jákvætt samband við arðsemi heildareigna. Rannsóknin sýndi tölfræðilega 
marktæk tengsl milli þess að konur væru í stjórn fyrirtækja þar sem eru færri stjórnendur þ.e í minni 
fyrirtækjum (Margrét Sæmundsdóttir, 2009). Þetta stangast á við rannsóknir og tölur erlendis. 
 
Noregur reið á vaðið með lögleiðingu kynjakvóta. Fylgjendur lagasetningarinnar um kynjakvóta í 
Noregi töldu að glerþakið, hin ósýnilega hindrun á vegi kvenna til æðstu metorða innan fyrirtækja, 
yrði brotið með lagasetningunni. Teigen (2011) bendir á að ósýnilegar hindranir komi í veg fyrir 
framgang kvenna í stöður æðstu stjórnenda í viðskiptalífinu og þannig sé „glerþaks-kenningin“ í 
fullu gildi og fjölgun kvenna sé ekki umfram þetta ósýnilega þak. Norðmennirnir Böhren og Ström 
(2010) hafa rannsakað kvótaskiptar stjórnir og skoðuðu samsetningu stjórna fyrirtækja í Noregi en 
þar er gert beinlínis ráð fyrir fjölbreytni skv. lögum t.d. með fulltrúum starfsmanna í fyrirtækjum 
með fleiri en 200 starfsmönnum. Kvótakerfi í stjórnum fyrirtækja var því til staðar allt 
rannsóknartímabilið, sem var 1989-2002, þó lögin um kynjakvóta hafi ekki verið komin til 
framkvæmda. Töldu þeir að stærri stjórnir, sem komu í kjölfar laganna, gætu aukið á fjölbreytni og 
þar gætu kyn og aldur fengu aukið hlutverk. Fyrirtækin í úrtakinu voru þau sem höfðu verið skráð 
a.m.k. einu sinni í kauphöllinni í Osló á tímabilinu og var um að ræða fyrirtæki í greinum utan 
fjármálageirans og var fjöldi fyrirtækja alls 229 en skráðum fyrirtækjum fjölgaði úr 129 í 203 á 
tímabilinu. Þeir komast að því að engin efnahagsleg rök eru fyrir því að vera með lögleitt kvótakerfi 
varðandi skipan stjórna hvort sem það er með tilliti til utanaðkomandi stjórnamanna, fulltrúa 
starfsmanna eða kyns og ekki sé að finna jákvæða fylgni milli þessara þátta og árangurs. Niðurstaða 
þeirra er því að tengsl við rekstrarárangur fyrirtækja réttlæti ekki lagasetningu um kvótasamsetningu 
í stjórnum og er þá ekki sérstaklega átt við fjölgun kvenna. Þeir athuguðu tilgátuna um að það væri 
að finna tengsl milli árangurs fyrirtækja við samsetningu (fjölbreytni) stjórna, en fundu engin rök 
fyrir fjölbreytni sem styddi þessa tilgátu og benda á að engu breytti í niðurstöðum þeirra tímabilin 
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fyrir og eftir lagasetningar á kvótum, þó svo að kynjahlutföll hafi farið í átt til jöfnuðar á 
rannsóknartímabilinu. Líkan þeirra byggði á að skoða áhrifin á árangur, sem mældur var bæði með 
Tobin´s q og ROA. Notuð er aðferð minnstu kvaðrata, Ordinary Least Squares (OLS), þar sem 
„árangur“ er háða breytan. Margar skýringabreytur voru notaðar til þess að meta þetta. Þær helstu 
voru eigendasamsetning þ.e. stjórnendur og utanaðkomandi stjórnarmenn, stjórnarsamsetning þ.e. 
fjöldi stjórnarmanna, fjöldi fulltrúa starfsmanna, fjöldi kvenna og loks stærð fyrirtækja m.t.t. veltu 
þeirra. Hafa þeir komist að því að gott tengslanet stjórnarmanna kann að vega hér mun þyngra en 
áður hefur verið talið í mati á árangri, þ.e. tengsl stjórnarmanna sem sitja í mörgum stjórnum gefur 
viðkomandi auknar upplýsingar. Aftur á móti telja þeir að jákvæð tengsl séu milli árangurs og að 
stjórnarmenn sitji í mörgum stjórnum og þannig skipti tengslanet stjórnarmanna miklu um árangur og 
á þetta við um bæði kyn og geti réttlætt samþjöppun eða „klúbbamenningu“ stjórnarmanna, sem 
almennt er talin gagnrýniverð. Þessi tengsl gefi viðkomandi auknar upplýsingar um atvinnulífið. 
Einu jákvæðu tengslin við afkomu var stærð fyrirtækja og þar er sú staðreynd að konur sitji frekar í 
stjórnum stærri fyrirtækja, eins og fyrri rannsóknir styðja. Það hafa margir lagt áherslu á mikilvægi 
þess að í stjórnir veljist fjölbreyttur hópur með ólíkan bakgrunn, reynslu og menntun (Storvik og 
Teigen, 2010). Reynsla Norðmanna eftir lagasetninguna þar sýnir að stjórnir hafa stækkað, 
samsetning stjórna er fjölbreyttari en áður og er þá ekki aðeins átt við að fleiri konur hafi komið inn, 
heldur líka yngra fólk og menntaðri stjórnarmenn en áður (Gísli Kristjánsson, 2011).  

 
 

SAMANDREGNAR NIÐURSTÖÐUR 
 
Flestar rannsóknir hníga í þá átt að ekki séu einhlít tengsl kynjahlutfalla og árangurs. Engar 
rannsóknir benda til þess að sú aðgerð ein sér að fjölga konum í stjórnum fyrirtækja muni leiða til 
betri árangurs. En eins og rannsóknir sýna þá er þetta samband kynjahlutafalla og árangurs flóknara 
en svo að það verði skýrt með einföldum hætti, en líklegra að þar sem stjórnhættir eru veikir mun 
jafnari kynjaskipting efla stjórnir. Virkni stjórna virðist aukast, sem er í takt við þær 
stjórnendakenningar telja að gerist með utanaðkomandi sjálfstæðum stjórnarmönnum, en erfiðara að 
fullyrða að kynjakvóti muni leiða til bættra stjórnhátta eða rekstrarárangurs. Fyrrnefnd rannsókn frá 
Noregi tekur í sama streng og er niðurstaða þar afdráttarlaus um rekstrarárangur fyrirtækja. Aðrar 
rannsóknir styðja það að fyrirtæki með betri rekstarárangur hefðu frekar konur í stjórnum, en gátu 
ekki fullyrt að jafnari kynjaskipting sé forsenda fyrir honum. Jákvæð fylgni milli árangurs og 
kynjajafnvægi í stjórnum er ekki marktæk skv. þessum rannsóknum. Huga þarf vel að 
orsakasambandinu þegar metinn er árangur fyrirtækja, þar sem rannsóknum ber alls ekki saman um 
þessi jákvæðu tengsl fjölbreyttra stjórna og árangurs. Þó jákvæð fylgni milli árangurs og 
kynjajafnvægi í stjórnum sé ekki tölfræðilega marktæk samkvæmt þessum rannsóknum, þá sýnir 
viðhorfskönnun ráðgjafafyrirtækisins McKinsey, sem gerð var á meðal stjórnenda fyrirtækja, að þeir 
telji það séu jákvæð tengsl í þessu sambandi (McKinsey&Company, 2007).  
 
Færa má rök fyrir því að aukin fjölbreytni í stjórnum fyrirtækja geti aukið virkni stjórna og leitt til 
betri stjórnhátta. Ákvörðunartaka verður eflaust með öðrum og betri hætti en í einsleitinni stjórn og 
líklega minni „hjarðhegðun”. Þannig geti ólík reynsla, menntun og þekking stjórnarmanna leitt til 
betri stjórnhátta en hjá einsleitum hópi stjórnarmanna og betri stjórnhættir eru líklegri til árangurs. 
Kynjakvótar auka ekki sjálfkrafa fjölbreytni í stjórnum fyrirtækja, því ef allir eru á sama aldri, með 
sömu reynslu og menntun geta stjórnir orðið áfram einsleitar og því mikilvægt að í stjórnir veljist 
fjölbreyttur hópur með ólíkan bakgrunn, reynslu og menntun. En spyrja má að ef fjölbreytni í 
stjórnum leiðir ekki til aukins virðisauka fyrir fyrirtækin, af hverju á þá að leggja áherslu að auka 
fjölbreytni? Svarið kann að endurspegla tíðarandann og kröfur samfélagsins m.a. um meiri 
kynjajöfnuð. Miklu frekar eigi að beita réttlætis og jafnréttisrökum og þó það leiði ekki endilega til 
betri rekstrarniðurstöðu einstakra fyrirtækja, þá geti það leitt til þess að ná samfélagslegum 



113 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 23.mars 2012  
 

markmiðum. Enn vantar rannsóknir á þessu sviði fyrirtækjastjórnunar hér á landi og hvernig 
lagasetningin frá 2010 muni verða innleidd hjá þeim fjölmörgu fyrirtækjum, sem enn uppfylla ekki 
ákvæði laganna. Er það verðugt rannsóknarefni að fylgjast með innleiðingunni, áhrifunum á breyttri 
kynjaskiptingu í stjórnum innlendra fyrirtækja og áhrifin, sem þau munu hafa á stjórnhætti og 
afkomu.  
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MÆLITÆKI FYRIR FJÁRMÁLAHVATVÍSI 

 
Kári Kristinsson, lektor, Háskóli Íslands 

 
 

SAMANTEKT  
 
Í þessari grein er farið yfir fyrstu skref við þróun mælitækis fyrir fjármálahvatvísi. 
Eftir forprófun og atriðagreiningu var tuttugu atriða listi lagður fyrir 216 nema í 
viðskiptafræði. Þar sem niðurstöður þáttagreiningar voru ekki skýrar og bæði 
Kaiser viðmiðin og skriðupróf bentu til fleirri en eins þáttar var notast við samhliða 
greiningu. Niðurstöður samhliða greiningar bentu til eins þáttar sem skýrir um 
fjörtíu prósent breytileikans. Rædd eru næstu skref sem meðal annars fela í sér 
könnun á ytra réttmæti mælitækisins. 

Efnisorð: Hvatvísi, fjármálahvatvísi, sjálfstjórn, próffræðilegir eiginleikar, 
viðskiptafræðinemar.  

 
 

INNGANGUR  
 
Töluverð hefð er fyrir mælitækjum á sjálfstjórn (self-control) meðal fræðimanna í sálfræði (t.d. 
Fagen, Long, og Stevens, 1975; Brandon, Oescher og Loftin, 1990 og Tangney, Baumeister og Boone, 
2004). Þessi mælitæki hafa reynst geta spáð fyrir um margvíslega hegðun, allt frá matarvenjum til 
ástundunar í námi (Tangney, o.fl., 2004). Sjálfstjórn er yfirleitt skipt upp í sex undirliggjandi þætti. Þeir 
eru vilji til líkamlegrar áreynslu (preference for physical activities), áhættusækni (risk seeking), 
sjálfsmiðun (selfcenteredness), vilji fyrir einföld verkefni (preference for simple tasks), skapsveiflur 
(volatile temper) og hvatvísi (impulsiveness). Þó viðkomandi mælitæki taki til hvatvísi skoða þau 
sjaldnast hvatvísi í fjármálum. Hvatvísi í fjármálum hefur aftur á móti verið mikið rædd meðal 
fræðimanna í hagfræði og viðskiptafræði (t.d. Thaler og Shefrin, 1981 og Burger, Charness og Lynham, 
2010) án þess þó að mælitæki hafi verið þróað til þess að meta hana. Í þessari grein eru tekin fyrstu 
skrefin í átt að þróun mælitækis fyrir fjármálahvatvísi, sem einn af undirþáttum sjálfsstjórnar.   
 
Hagfræðikenningar og sjálfstjórn 

Fjöldamargar rannsóknir hafa leitt í ljós að mikil og stöðug frávik eru frá þeirri meginforsendu 
hagfræðinga að einstaklingar séu keyrðir áfram af eiginhagsmunum (Roth, Prasnikar, Okuno-
Fujiwara og Zamir, 1991; Fehr og Gachter, 2000; Camerer, 2001). Þátttakendur í tilraunum á 
rannsóknarstofum velja oft að hámarka ekki þeirra eigin útborgun þrátt fyrir að kennslubókarútgáfan 
af Homo economicus myndi spá svo um. Eitt af þessum frávikum er að fólk virðist ekki hafa fulla 
sjálfsstjórn (self-control). 
 
Það að fólk hafi ekki fulla sjálfsstjórn passar illa við þá hugmynd hagfræðinga að fólk velji sér það 
sem hámarkar nytjar yfir æviskeið sitt. Fyrir vikið hefur sjálfsstjórn verið eitt af þeim 
rannsóknarefnum sem hafa komið oft upp í gegnum sögu hagfræðikenninga. Allt frá kenningum 
Adam Smith í Theory of Moral Sentiments (1759) til nýrri verka eins og kenninga tíma viljanir (time 
preferences) og skammsýni (Frederick, Loewenstein og O´Donoghue, 2002). 
Í grunninn hefur þetta frávik yfirleitt verið leyst með því að líkan af einstaklingi hefur verið sett upp 
eins og um fyrirtæki væri að ræða. Þannig er gert ráð fyrir að einstaklingar séu á hverjum tímapunkti 
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bæði framsýnir í áætlanagerð og skammsýnir í aðgerðum (Thaler og Shefrin, 1981). Samspil þessara 
tveggja þátta er því í raun ekki ósvipað umboðskenningum (agency theory) innan hagfræði 
(Eisenhardt, 1989). Þetta samstuð milli skammtíma og langtíma hagsmuna einstaklinga er hægt að 
líta á sem kjarnann í sjálfsstjórn. 
 
Fjármálahvatvísi 

Eitt einkenni hvatvísi er að lítill gaumur er gefinn að eigin aðstæðum í framtíðinni (Baumeister, 
2002). Hvatvísi er því oft skilgreind sem sá eiginleiki að leita eftir að svala þörfum sínum án tafar 
(Reisig, Pratt og Holtfreter, 2009). Hvatvísir einstaklingar eiga því til að gera hluti sem skapa lítinn 
langtíma hag fyrir þau sjálf og passa fyrir vikið mjög illa að hugmyndum hagfræðinga um 
einstaklinga sem homo economicus. 
 
Þegar kemur að fjármálum eiga hvatvísir einstaklingar það til að eyða meira en þeir hafa efni á og 
enda því oft uppi með hærri skuldir en þeir sem eru minna hvatvísir (Romal og Kaplan, 1995). 
Hvatvísis einstaklingar gera sér þó grein fyrir að viðkomandi hegðun gæti skaðað þá til lengri tíma 
litið. Vandamálið er frekar að hvatvísir einstaklingar eiga erfiðara með að standast ákveðnar 
freistingar, eins og að kaupa eitthvað sem gleður þá (Norvilitis o.fl., 2006; Sarbaria-Sanchez, 2005). 

 
Þeir fáu aðilar sem hafa skoðað hvatvísi í fjármálum hafa ekki notað sérstakt mælitæki, heldur hefur 
verið reynt að ná utan um fjármálahvatvísi með því að nota eitt til tvö atriði eins og ,,Ég eyði aðeins 
peningum sem ég hef efni á að eyða“ og ,,Ég reyni að haga fjármálum mínum þannig að ég eigi alltaf 
eitthvað aukalega fyrir neyðartilfelli“ (Reisig, Pratt og Holtfreter, 2009). Því er þörf á að skapa 
stöðugra mælitæki sem hægt væri að byggja frekari rannsóknir á.  

 
 

AÐFERÐ 
 
Við gerð mælitækisins var farið í gegnum þrjár lotur af lagfæringum. Fyrst var haft samráð við hóp 
af sérfræðingum og þeir beðnir að meta mælitækið og einstök atriði. Því næsta var gögnum safnað og 
þau atriðagreind og að lokum var þáttagreint eftir aðra fyrirlögn. Taka verður skýrt fram að einungis 
er um fyrstu skref í þróun mælitækis að ræða. Hér verður einungis fjallað um áreiðanleika og 
þáttabyggingu mælitækis fyrir fjármálahvatvísi en spurningar um réttmæti bíða síðari tíma.  
 
Þátttakendur og framkvæmd 

Í forprófuninni var talað við fimm sérfræðinga og einn aðila sem var nemandi í viðskiptafræði. Fyrir 
atriðagreininguna var betrumbætt mælitæki lagt fyrir 99 nema í viðskiptafræði (BSc, MSc og PhD). 
Farið var inn í nokkra kennslustundir og kennari spurður hvort rannsakandi mætti leggja fyrir stuttan 
spurningalista. Allir nemendur sem voru í viðkomandi tímum svöruðu spurningalistanum. Af þeim 
sem svöruðu voru einungis tveir nemar sem svöruðu ekki öllum atriðunum. Upplýsingum um 
bakgrunnsbreytur var ekki safnað. 
 
Í forprófuninni var upphaflega notast við tuttugu og níu atriði. Eftir viðtöl við sérfræðinga var þeim 
fækkað í tuttugu og fjögur. Sérfræðingarnir komu með margvíslegar ábendingar en helst var bent á 
breytingar á orðalagi og að reynt væri að forðast mælingar á fátækt í stað hvatvísi. 
 
Að lokum var svörum safnað frá 216 nemenda í viðskiptafræði (BSc, MSc og PhD). Fengið var leyfi 
kennara til að leggja fyrir nemendur í tímum. Ekki var þó um handahófskennt úrtak að ræða heldur 
var frekar reynt að finna námskeið þar sem margir nemendur voru skráðir og líkur á mætingu voru 
miklar. 
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Þáttakendur voru allir nemar við Háskóla Íslands. Karlar voru áttatíu og sex (40%) og konur voru 
hundrað og þrjátíu (60%). Meðalaldur var 28,4 ár (sf=8,4). Meðalaldur karla var 27,7 ár (sf=8,6) og 
kvenna 28,9 ár (sf=8,3).  
 
Mælitæki 

Atriði í mælitækinu voru frumsamin. Þó voru höfð til hliðsjónar erlend mælitæki á hvatvísi og 
sjálfstjórn. Til að minnka líkur á samþykkishneigð var helmingi atriða snúið í mælitækinu, en færð til 
baka fyrir úrvinnslu gagna. Notast var við sjö punkta Likert kvarða og gildi sem metin voru góð fyrir 
Íslendinga í fyrri rannsókn (Fanney Þórsdóttur og Friðrik H. Jónsson, 2010). 
 
Eftir atriðagreiningu var atriðum fækkað niður í tuttugu. Af þeim fjórum atriðum sem hent var út 
eftir atriðagreiningu var tveimur eytt vegna þess að það myndi hækka innra samræmi (Cronbach´s 
alpha) og tveimur var eytt vegna þess að þau voru talin síðra atriðið af tveimur keimlíkum atriðum. Í 
þáttagreiningunni var síðan notast við þau tuttugu atriði sem eftir voru. Dæmi um atriði sem notuð 
voru má sjá í töflu 1. 
 
 

Tafla 1. Dæmi um atriði í þáttagreiningu 
 

    Atriði         Snúið 
Ég kaup sjaldan hluti í hita leiksins Já 
Mér finnst gott að safna fyrir hlutum Já 
Ég bíð oft lengi og hugsa málin áður en ég kaupi eitthvað Já 
Ég eyði oft peningum óskynsamlega Nei 

  Ég læt oft freistast af tilboðum     Nei 

 
 
Tölfræðileg úrvinnsla 

Eftir að helmingi atriða hafði verið snúið var gerð leitandi þáttagreining með meginásaþáttagreiningu 
(principal axis factor analysis) á þeim tuttugu atriðum sem valin höfðu verið eftir forprófun og 
atriðagreiningu til þáttagreiningar. Notast var við hornhvassan snúning (direct oblimin=0). Til 
samanburðar var einnig notast við aðra aðferð við snúning þátta (promax). Ekki reyndist mikilvægur 
munur á niðurstöðunum.  
 
 

NIÐURSTÖÐUR 
 
Innra samræmi mælitækisins var kannað fyrir heildarúrtakið og eftir kyni. Fyrir heildarúrtakið var 
innra samræmi 0,93 og svipað eftir kyni. Einnig var gerð atriðagreining þar sem fylgni atriða við 
heildarkvarðann var kannað. Í ljós kom að fylgni atriða við heildarkvarðann var á bilinu 0,39 til 0,77. 
Fylgni atriða var því í öllum tilvikum fyrir ofan 0,3 sem oft er notað sem viðmið (Brooks og Kutcher, 
2001). 
  
Þáttagreining 

Gerð var meginásaþáttagreining á tuttugu atriða kvarðanum sem var niðurstaða forprófunar og 
atriðagreiningar. Bartlett prófið var marktækt (p < ,05) og KMO prófið (Kaiser-Meyer-Olkin) var í 
lagi með gildi upp á 0,916 (Bartlett, 1954; Kaiser, 1970; Kaiser, 1974). Viðkomandi próf gefa til 
kynna að gögnin henti fyrir þáttagreiningu. 
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Skriðupróf (scree plot) gaf til kynna að skynsamlegt væri að draga út þrjá til fjóra þætti. Kaiser 
viðmiðin (criterion) gáfu einnig til kynna þrjá þætti. Þar sem bæði skriðupróf og Kaiser viðmiðin 
eiga það til að ofmeta fjölda þátta (Hubbard og Allen, 1987; Zwick og Velicer, 1986) var ákveðið að 
notast við samhliða greiningu (Horn´s parallel analysis) sem ekki er haldinn þeim ágalla (Horn, 
1965). Niðurstaða samhliða greiningar var að draga ætti út einn þátt. Eins þátta lausn var því prófuð 
og skýrði hún 40% af dreifingu og öll atriðin lögðust á þáttinn.  
 

 
UMRÆÐA 

 
Þrátt fyrir að höfundur telji að þróun mælitækis fyrir fjármálahvatvísi sé mikilvæg er þessi grein 
einungis fyrsta skref í þeirri vegferð. Megingallar þessarar rannsóknar eru þrenns konar. Í fyrsta lagi 
er fjöldi þátttakenda ekki sérlega mikill. Betra hefði verið að fjöldi þáttakenda hefði verið um eða 
yfir þrjú hundruð. Í þessu tilviki reyndist það ekki möguleiki vegna lélegrar mætingar og veikinda 
kennara. Tölfræðigreiningar gáfu þó ekki til kynna að þetta væri vandamál. Frekari rannsóknir með 
mælitækið munu bæta úr þessu. Í öðru lagi er alls óvíst um hvort nemar í viðskiptafræði eru góður 
hópur til þess að byggja mælitækið á. Allar líkur eru á að nemar í viðskiptafræði séu ekki endilega 
góðir fulltrúar almennings þegar kemur að fjármálahegðun. Þetta verður því að hafa í huga áður en 
mælitækið er notað á annan hóp en viðskiptafræðinema. Í þriðja lagi er þróun mælitækisins komin 
skammt á veg. Einungis er verið að skoða áreiðanleika og þáttabyggingu mælitækisins í þessari 
rannsókn. Ekki var skoðuð fylgni mælitækisins við aðra sambærilega kvarða og ekki var skoðað 
forspárgildi kvarðans við fjármálatengdar breytur eins og notkun kreditkorta eða skuldastöðu. Því er 
enn óvíst með réttmæti mælitækisins. Allt eru þetta þó atriði sem tiltölulega auðvelt er að bæta úr og 
vonandi skapa gott mælitæki fyrir fjármálahvatvísi.  
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HVER ER SÝN STARFSMANNA OG STJÓRNENDA  
Á STARFSHVATNINGU Í STÓRU IÐNFYRIRTÆKI? 
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SAMANTEKT  
 

Rannsóknin snýr að starfstengdri hvatningu og kannar sýn starfsmanna og 
stjórnenda á hvað hvetur starfsfólk í stóru iðnfyrirtæki á Íslandi. Mælitækið Íslenski 
starfshvatningarlistinn sem Arndís Vilhjálmsdóttir (2010) hannaði er lagður fyrir í 
iðnfyrirtæki og kannað viðhorf starfsmanna og stjórnenda þeirra til þess hversu 
mikið vægi ólíkir hvatningarþættir hafa í starfshvatningu starfsmanna. Niðurstöður 
leiða í ljós ólíka sýn starfsmanna og stjórnenda á starfshvatningu starfsmanna auk 
þess sem kynbundinn, aldurstengdur og menntunartengdur munur kemur fram. 

 
 

INNGANGUR  
 
Í kjölfar efnahagshruns ríkir á Íslandi tímabil samdráttar og aðhalds hjá fyrirtækjum. Mörg fyrirtæki 
þurfa að skera niður kostnað, lækka verð og auka framleiðni. Há laun og bónusar heyra jafnan 
sögunni til og fríðindi hafa verið skert. Í ljósi breyttra tíma og áherslna bæði í vinnu og einkalífi er 
nauðsynlegt að skoða hvað hvetur fólk á Íslandi í starfi í dag og er sjónum beint að iðnaðargeiranum 
í þessari rannsókn.  
 
Misjafnt getur verið eftir ástandi í þjóðfélagi hvað hvetur fólk í starfi. Til dæmis eftir krepputíma 
sækist fólk eftir starfsöryggi og að fá hjálp með persónuleg vandamál en á tímum uppgangs er aukin 
áhersla á áhugaverð verkefni en hjálp með persónuleg vandamál verður síður mikilvæg (Kovach, 
1987). Einnig hafa rannsóknir sýnt að misræmi getur verið í því hvað hvetur starfsmenn og því hvað 
stjórnendur telja að hvetji starfsmenn þeirra (Kovach, 1987, 1995). Mikilvægt er að stjórnendur 
fyrirtækja viti hvað hvetur starfsfólk svo hægt sé að efla hvetjandi aðstæður í fyrirtækinu og auka 
líkurnar á því að fyrirtæki lifi af í síbreytilegri og harðri samkeppni markaðarins.  
 
Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvað það er sem hvetur starfsfólk í iðnaði á Íslandi.  Auk þess 
er skoðað hvort stjórnendur í iðnaði á Íslandi hafi sömu sýn og starfsmenn á starfshvatningu. 
Jafnframt er kannað hvort kynbundinn, aldurstengdur, menntunartengdur og starfsaldurstengdur 
munur er á áhrifum hvatningaratriða á starfsmenn í iðnaði á Íslandi. 
 
Úrtakið er starfsmenn og stjórnendur eins iðnfyrirtækis á Íslandi. Skoðað er viðhorf starfsmanna og 
stjórnenda þeirra til þess hversu mikið vægi ólíkir hvatningarþættir hafa í starfshvatningu 
starfsmanna. Eru það góð laun, áhugaverð verkefni, starfsöryggi eða annað sem helst hvetur fólk í 
iðnaði á Íslandi áfram í starfi? Í rannsókninni er stuðst við mælitækið Íslenska 
starfshvatningarlistann sem Arndís Vilhjálmsdóttir hannaði og forprófaði í meistararitgerð sinni 
(Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010). 
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STARFSTENGD HVATNING 
 

Hvatning er notuð um þau öfl sem virka á einstakling og leiða til þess að hann hegðar sér á ákveðinn 
hátt. Hvatning hefur áhrif á forgangsröðun markmiða og í hvað starfsorkan á að fara (Landy og  
Conte, 2010). Pinder (2008) skilgreinir starfstengda hvatningu sem safn krafta sem eiga upptök bæði 
hjá einstaklingnum og hjá umhverfinu og leiða af sér vinnutengda hegðun og ákvarða form hennar, 
stefnu, styrk og endingu.  
 
Skipta má þeim hvatakenningum sem settar hafa verið fram í gegnum tíðina í fjóra flokka. 
Þarfakenningar (need theories), atferliskenningar (behavioral theories), starfshönnunarkenningar um 
hvatningu (job design theories) og vitsmunalegar kenningar (cognitive theories).  
 
Samkvæmt þarfakenningum er hvatning ferli samspils á meðal mismunandi þarfa og hvata til að 
fullnægja þeim þörfum. Meðal þarfakenninga eru þarfapíramídi Maslows (Maslow´s hierarcy of 
needs) (Maslow, 1943), kenningin um tilvist, tengsl og þroska (ERG theory) (Alderfer, 1972) og 
árangurskenning McClellands (1965) (McClelland´s Achievement Motivation Theory). Samkvæmt 
atferliskenningum eru afleiðingar hegðunar það sem drífur einstaklinga áfram. Meðal þeirra eru 
umbunarkenning Skinners (reinforcement theory) og markmiðskenning Locke (goal setting theory) 
(Locke og Latham, 1990). Starfshönnunarkenningar leggja áherslu á uppbyggingu og hönnun starfa 
sem lykilþætti í hvatningu starfsmanna. Samkvæmt þeim kenningum er starfsmaður hvattur áfram ef 
starf er vel hannað, og felur í sér alla þá þætti sem starfsmaður krefst af starfi sínu til að uppfylla 
líkamlegar og sálfræðilegar þarfir. Hackman og Oldham (1975) settu fram starfshönnunarkenningu 
og Herzberg (2003) kom fram með tveggja þátta kenningu (motivation-hygiene theory/ two factor 
theory). Samkvæmt vitsmunalegum kenningum eru starfsmenn stöðugt að vega og meta eigið 
framlag og þá umbun sem þeir fá frá vinnuveitanda sínum, áður en þeir setja sér markmið og 
framkvæma. Annars vegar er væntingakenning Victors Vrooms (expectancy theory) og hins vegar 
sanngirniskenningin (equity theory) (Muchinsky, 2006). 
 
Starfstengd hvatning er eitt af mikilvægustu og erfiðustu verkefnum stjórnenda. Til að stjórnun sé 
árangursrík þarf að taka tillit til fjölda mismunandi þátta sem saman hafa áhrif á virkjun, stefnu og 
stöðugleika vinnutengdrar hegðunar (Furnham, 2005). Mikilvægt er að átta sig á því að mismunandi 
er hvað hvetur ólíka hópa starfsmanna og því er ekki til nein ein leið til að hvetja alla starfsmenn 
(Staren, 2009).  
 
Starfsmenn, stjórnendur og starfstengd hvatning 

Samkvæmt niðurstöðum samanburðarrannsókna Kovach (1980, 1987, 1995) á listum yfir mikilvægi 
hvatningarþátta starfsmanna og stjórnenda, virðast stjórnendur ekki hafa skýra innsýn inn í hvað það 
er sem hvetur starfsmenn þeirra í vinnu. Á meðan stjórnendur settu laun og starfsöryggi í efstu sæti 
lista yfir mikilvægi hvatningarþátta starfsmanna, settu starfsmenn sjálfir áhugaverða vinnu og að 
framlag þeirra sé metið í efstu sætin. Stjórnendur settu auk þess hvatningarþætti sem Maslow og 
Herzberg álíta nauðsynlega fyrir starfsánægju/hvatningu, í síðustu sæti listans (Kovach, 1987).  
 
Ef litið er á hina hlið málanna, eða ástæður þess að starfsmenn hætta, er svipað uppi á teningnum. 
Rannsóknir á hollustu, starfsánægju og starfsmannaveltu sýna að stjórnendur telja í 89% tilfella að 
starfsmenn segi upp vegna óánægju með laun, en samkvæmt viðtölum við starfsmenn sem sagt hafa 
upp starfi sínu er það einungis í 12% tilfella vegna óánægju með laun (Branham, 2005). Stjórnendur 
virðast því í gegn um tíðina hafa ofmetið vægi launa.  
 
Samanburðarrannsóknir Kovach (1987, 1995) sýna einnig að starfsmenn meta mikilvægi 
hvatningarþátta misjafnlega eftir tímabilum. Til að mynda sýndu niðurstöður könnunar sem gerð var 
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meðal verkamanna í Ameríku árið 1946, þegar síðari heimsstyrjöldinni var nýlokið og landið hafði 
gengið í gegnum kreppu að starfsmönnum þótti starfsöryggi, að fá hjálp með persónuleg vandamál 
og að vera mikilvægur hluti af heildinni skipta meira máli en áhugaverð verkefni. Til samanburðar 
voru aftur gerðar kannanir árin 1981, 1986 og 1995 eftir nærri 40 ára tímabil velmegunar og 
hagsældar og höfðu áherslur þá breyst. Áhugaverð verkefni þóttu skipta mestu máli og að fá hjálp 
með persónuleg vandamál fékk minnst vægi hvatningarþátta. Laun voru þó sambærileg í báðum 
könnunum og voru fimmti mikilvægasti þáttur starfshvatningar. 
 
Í síðari rannsóknum Kovach (1987, 1995) var lítill munur á körlum og konum hvað varðaði 
starfshvatningu og báðum kynjum þótti áhugaverð verkefni skipta mestu máli. Varðandi aðra þætti 
virtust konur þó leggja meiri áherslu á félagslegan þátt starfsins en karlar. Hins vegar kom fram 
munur eftir aldri og starfsmenn yngri en 30 ára skáru sig úr, þannig að þeim þóttu góð laun, 
starfsöryggi, stöðuhækkun og starfsframi skipta mestu máli í starfshvatningu og gæti það bent til þess 
samkvæmt kenningu Maslows um þarfapíramídann (1943) að þeir hafi enn ekki uppfyllt grunnþarfir 
sínar. Eftir því sem starfsmenn voru eldri lögðu þeir minni áherslu á grunnþörfina starfsöryggi en 
meiri á aðstoð með persónuleg vandamál, góðar starfsaðstæður og persónulega tryggð við 
starfsmenn. Auk þess skáru sig úr þeir starfsmenn sem voru með lægstu tekjurnar. Þeirra svör voru 
líkari svörum stjórnenda og lögðu meiri áherslu á laun, starfsöryggi og að eiga möguleika á 
stöðuhækkun og að vaxa í starfi en hinir. Helsti munur á flokkun eftir starfi sýndi að verkamenn 
virðast ekki leggja eins mikla áherslu á að vinnan sé vel metin og skrifstofumenn. Kovach telur að 
möguleg ástæða geti verið sú að störf verkamanna eru almennt vel skilgreind og sjálfstæð, en störf 
skrifstofumanna eru opnari og starfsmenn oft háðari endurgjöf stjórnenda varðandi skilgreiningu og 
mat á starfinu (Kovach, 1995).  
 
Una Björg Einarsdóttir (2008) tók viðtöl við 5 skrifstofumenn og 5 stjórnendur árið 2007 til að kanna 
hvort stjórnendur og skrifstofumenn líti hvatningu sömu augum. Líkt og hjá Kovach kom fram 
munur á því hvernig stjórnendur og starfsmenn litu á starfstengda hvatningu; stjórnendur töldu að 
innri hvatning knýji starfsmenn áfram í starfi en starfsmenn sjálfir nefndu ytri hvata eða laun fram 
yfir áhugavert starf. Hins vegar var þessu öfugt farið í niðurstöðum Kovach, en þar töldu stjórnendur 
að laun hvetji starfsmenn helst en starfsmennirnir sögðu áhugaverða vinnu aðal hvataþáttinn.  
 
Starfsöryggi lenti í efstu sætum lista bæði starfsmanna og stjórnenda í rannsókn Unu Bjargar 
Einarsdóttur (2008) og er það áhugavert þar sem að rannsóknin var gerð í október og nóvember árið 
2007 þegar nánast ekkert atvinnuleysi var á Íslandi eða um 0,8% (Vinnumálastofnun, 2007) en eins 
og rannsakandi vísar til, í ritgerð sinni, gæti ástæðan verið sú að miklar breytingar og uppsagnir 
höfðu orðið á vinnustöðum flestra viðmælenda og getur það skapað óöryggi. 
 
Í niðurstöðum rannsóknar Arndísar Vilhjálmsdóttur (2010) á starfstengdri hvatningu, sem gerð var á 
þátttakendum úr fjórum mismunandi fyrirtækjum auk þátttakenda úr tengslaneti Arndísar 
Vilhjálmsdóttur sem virkir voru á vinnumarkaði, kom fram töluverður munur á áhrifum 
hvatningaratriða eftir kyni, aldri, starfsaldri og menntun starfsmanna. Til að mynda var munur á 
kynjum varðandi það að fá aðstoð með persónuleg vandmál og að samstarfsfólk sé þægilegt en bæði 
þessi atriði skiptu konur meira máli en karla. Auk þess skipti það þá sem voru 35 ára eða yngri meira 
máli að búa við góðar vinnuaðstæður og að geta aflað tekna með því að vinna meira. Að fá aðstoð 
með persónuleg vandamál, að fá góð laun og að álag sé hæfilega mikið eru öll atriði sem skipta þá 
meira máli sem lokið hafa styttri skólagöngu eða framhaldsskólaprófi heldur en þá sem hlotið hafa 
framhaldsmenntun í háskóla. 
 
Samkvæmt niðurstöðum Arndísar Vilhjálmsdóttur (2010) þóttu starfsmönnum áhugaverð verkefni 
mikilvægust varðandi starfshvatningu og þar á eftir komu hvatningarþættirnir að sjá árangur af 
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starfinu og að vinnan sé vel metin. Sísta vægi fékk hvatningaratriðið að fá aðstoð með persónuleg 
vandamál. 
 
Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvað það er sem hvetur starfsfólk stórs iðnfyrirtækis á Íslandi. 
Einnig er kannað hvort misræmi er í því hvernig stjórnendur og starfsmenn fyrirtækisins líta á 
starfshvatningu og hvort munur er á áhrifum starfshvatningarþátta fyrir starfsmenn eftir kyni, aldri, 
menntun eða starfsaldri. Lagðar eru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 
 

R1:  „Hvað hvetur starfsfólk í stóru iðnfyrirtæki á Íslandi?“  
R2: „Hafa stjórnendur og starfsmenn í stóru iðnfyrirtæki á Íslandi sömu sýn og starfsmenn á 

starfshvatningu?“ 
 
 

RANNSÓKN 
Þátttakendur 

Spurningalistar voru lagðir fyrir starfsmenn og stjórnendur iðnfyrirtækis; 58 stjórnendur, þar af 14 
konur og 402 starfsmenn, þar af 72 konur. Flestir stjórnenda eru háskólamenntaðir á sviði verkfræði 
og tæknifræði. Starfsmenn eru flestir iðnaðarmenn á sviði bifvélavirkjunar, vélvirkjunar eða 
rafvirkjunar. Einnig eru starfsmenn sem eru ófaglærðir eða eru sérþjálfaðir á vegum fyrirtækisins. 
Kynjahlutfall meðal starfsmanna var 56,9% (n=29) karlar og 43,1% konur (n=22). Á meðal 
stjórnenda voru 77,5% karlar (n=31) sem svöruðu könnuninni og 22,5% konur (n=9). 
 
Aldursskipting þátttakenda; 30 ára eða yngri voru 19,6% (n=10), starfsmenn 31-50 ára voru 53% 
(n=27) og starfsmenn 51 árs eða eldri voru 27,4% (n=14). Um 44,9% (n=22) starfsmanna hafa lokið 
framhaldsskólaprófi eða styttri skólagöngu, 36,7% (n=18) starfsmanna hafa lokið grunnnámi í 
háskóla og um 18,4% (n=9) starfsmanna hefur lokið framhaldsnámi í háskóla. Af starfsmönnunum 
höfðu tæplega helmingur 15 ára starfsaldur eða minna eða um 46,9% (n=23). Um 30,6% (n=15) 
starfsmanna höfðu 16-30 ára starfsaldur og um 22,5% (n=11) starfsmanna höfðu yfir 30 ára 
starfsaldur. Starfsaldur er nokkuð hár í þessu fyrirtæki og hafa til dæmis um 45% stjórnenda sem 
tóku þátt í rannsókninni yfir 30 ára starfsaldur.  
 
Mælitæki 

Tveir spurningalistar, einn fyrir starfsmenn og annar fyrir stjórnendur, byggðir á Íslenska 
starfshvatningarlistanum sem Arndís Vilhjálmsdóttir (2010) hannaði og prófaði í meistararitgerð 
sinni voru notaðir. Íslenski starfshvatningarlistinn byggist á lista Kenneth A. Kovach sem hann 
notaði í rannsóknum sínum (Kovach, 1980, 1987) og einnig eru atriði af spurningalista European 
Values Study (European Values Study í Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010) auk tveggja atriða sem Arndís 
Vilhjálmsdóttir bætti við á grundvelli hvatningarkenninga.  
 
Starfsmenn voru spurðir “hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni” og stjórnendur voru 
spurðir “hversu lítið eða mikið telur þú að það hvetji starfsmenn” og í framhaldinu kom listi 30 
hvatningaratriða af Íslenska starfshvatningarlistanum. Þátttakendur voru beðnir um að meta á sjö 
stiga Likert-kvarða hve litlu eða miklu máli ákveðnir hvatningarþættir skiptu varðandi 
starfshvatningu.  
 
Þremur spurningum á Íslenska starfshvatningarlistanum var breytt af höfundum. Það voru í fyrsta 
lagi atriðið: að finnast ég hafður/höfð með í ráðum, sem var breytt í: að vera vel upplýst/ur um það 
sem snýr að mínum verkefnum og annarra í samræmi við þýðingu atriðis á lista Kovach: „feeling of 
being in on things“. Í öðru lagi: tryggð við fyrirtækið, sem var breytt í: að starfsmönnum sé sýnd 
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persónuleg tryggð í samræmi við Kovach: „personal loyalty to employees“ og í þriðja lagi: tryggð 
við samstarfsmenn, sem var breytt í: að tryggð sé meðal samstarfsmanna. Breytingarnar voru gerðar 
í samræmi við skilning höfunda á atriðunum og til samræmis við þýðingu á atriði á lista Kovach 
(1980).  
 
Framkvæmd 

Tveir spurningalistar voru sendir á rafrænu formi; stjórnendur fengu annan listann og almennir 
starfsmenn hinn. Allir stjórnendur fengu spurningalistann sendan með tölvupósti en þar sem ekki 
allir starfsmenn fyrirtækisins hafa aðgang að tölvupósti fengu um 300 starfsmenn spurningalistann 
sendan með tölvupósti en hinir gátu nálgast spurningalistann á innri vef fyrirtækisins. Svarhlutfall 
(miðað við þá sem kláruðu að svara öllum spurningum könnunarinnar) var 67,2% meðal stjórnenda 
og 12,2% meðal starfsmanna.  
 
Könnunin var lögð fyrir einu sinni og var ítrekun send viku seinna. Svarhlutfall stjórnenda reyndist 
gott en þar sem að svarhlutfall starfsmanna var lágt voru prentuð út 30 eintök af spurningalistanum 
fyrir starfsmenn og sá yfirmaður samskiptasviðs fyrirtækisins um að velja af handahófi starfsmenn 
sem ekki höfðu svarað könnunni áður til að svara könnuninni á pappírsformi. Af þessu 30 
starfsmanna úrtaki voru 8 starfsmenn sem svöruðu. Úr þeirra svörum var unnið og þau notuð til 
viðmiðunar við svör starfsmanna sem skilað höfðu sér með rafrænum hætti í upphaflegu könnuninni, 
til að meta hvort niðurstöðurnar væru lýsandi fyrir hóp þátttakenda. Enginn marktækur munur var á 
svörum þessara tveggja hópa. Áreiðanleikastuðullinn Cronbach´s alfa fyrir 30 atriða 
starfshvatningarlistann var α = 0,954 (N=30). 
 
 

NIÐURSTÖÐUR 
 
Eins og sjá má í töflu 1 fékk hvatningaratriðið, að fá góð laun, hæsta vægi starfsmanna og er því 
svarið við fyrstu rannsóknarspurningunni að það sem helst hvetur starfsfólk iðnfyrirtækisins eru góð 
laun og næst mikilvægast þótti starfsmönnum að sjá árangur af starfinu og vinna að áhugaverðum 
verkefnum.  
 
Tafla 1.  Starfsmenn og stjórnendur; mikilvægisröð hvatningaratriða, meðaltöl og staðalfrávik. 

 Starfsmaður Stjórnandi 

Staða /hvatningaratriði Mikilvægis-
röð 

Meðaltal 
(Staðalfrávik) 

Mikilvægis-
röð 

Meðaltal 
(Staðalfrávik) 

Að fá góð laun* 1 6,36 (0,883) 10 5,93 (1,022) 

Að sjá árangur af starfinu 2 6,33 (1,004) 8 6,03 (0,800) 

Að vinna að áhugaverðum verkefnum 3 6,31 (1,034) 4 6,19 (0,740) 

Að vinnan þín sé vel metin 4.-5. 6,21 (1,140) 1 6,38 (0,687) 

Að hafa tækifæri til þess að auka færni þína* 4.-5. 6,21 (1,016) 18 5,59 (0,836) 

Að vera vel upplýst/ur um það sem snýr að þínum 
verkefnum og annarra 

6 6,18 (1,081) 5 6,10 (0,576) 

Að samstarfsfólk sé þægilegt 7 6,13 (1,127) 12 5,88 (0,968) 

Að búa við góðar vinnuaðstæður 8 6,08 (1,124) 11 5,90 (0,878) 

Að búa við atvinnuöryggi 9.-10. 6,07 (1,360) 2 6,24 (1,055) 

Að tryggð sé meðal samstarfsmanna 9.-10. 6,07 (2,000) 7 6,05 (0,764) 

Að starfið samsvari eigin hæfileikum 11 6,06 (0,998) 13.-14. 5,83 (0,853) 

Að þróast í starfi (til dæmis með aukinni ábyrgð) 12.-13. 6,00 (1,305) 16 5,74 (0,828) 
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Að greidd séu sömu laun fyrir sömu vinnu 12.-13. 6,00 (1,400) 6 6,08 (1,207) 

Að komið sé eins fram við alla starfsmenn 14 5,98 (1,350) 3 6,20 (0,791) 

Að hafa möguleika til að sýna frumkvæði 15.-16 5,94 (1,123) 20 5,55 (1,152) 

Að hafa skýr markmið að vinna að 15.-16 5,94 (1,127) 15 5,76 (0,943) 

Að vinnutími sé þægilegur 17 5,92 (1,426) 17 5,71 (1,216) 

Að starfsmönnum sé sýnd persónuleg tryggð 18.-19. 5,89 (1,343) 9 6,00 (0,937) 

Að starfið njóti almennrar virðingar 18.-19. 5,89 (1,311) 13.-14. 5,83 (1,057) 

Að eiga frí um helgar* 20 5,73 (1,561) 26 4,98 (1,458) 

Að álag sé hæfilega mikið (að þínu mati) 21 5,60 (1,392) 22 5,38 (1,125) 

Að hafa áhrif á ákvarðanatöku 22 5,58 (1,289) 23 5,34 (1,109) 

Að hljóta stöðuhækkun 23 5,53 (1,489) 21 5,50 (1,018) 

Að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn 24 5,52 (1,515) 19 5,58 (1,083) 

Að hafa tækifæri til að hitta fólk* 25 5,46 (1,209) 27.-28 4,95 (1,229) 

Að starfið sé ábyrgðarmikið 26 5,44 (1,058) 25 5,02 (1,093) 

Að eiga mikil frí 27 5,10 (1,472) 27.-28. 4,95 (1,518) 

Að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið 28 4,98 (1,353) 29 4,83 (1,324) 

Að geta aflað tekna með því að vinna meira 29 4,50 (1,553) 30 4,66 (1,040) 

Að fá aðstoð við persónuleg vandamál* 30 4,18 (1,653) 24 5,19 (1,215) 
*p<0,05 og því marktækur munur á meðaltölum 

 
 

Tafla 1 sýnir auk þess að mikilvægisröð hvatningaratriða var nokkuð ólík hjá starfsmönnum og 
stjórnendum. Tafla 2 sýnir þá fimm hvatningarþætti sem munur reyndist á meðal starfsmanna og 
stjórnenda. Þættina að fá góð laun; að hafa tækifæri til að auka færni þína; að eiga frí um helgar; að 
hafa tækfæri til að hitta fólk; sögðu starfsmenn skipta meira máli en stjórnendur töldu að skiptu 
starfsmenn máli varðandi starfshvatningu. Munur reyndist einnig á atriðinu að fá aðstoð við 
persónuleg vandamál, þar sem að stjórnendur mátu það mikilvægara varðandi starfshvatningu 
starfsmanna, en starfsmenn sjálfir. Svarið við annarri rannsóknarspurningu er því að stjórnendur í 
iðnaði á Íslandi hafa ekki sömu sýn og starfsmenn á starfshvatningu.  
 
 

Tafla 2.  Starfsmenn og stjórnendur; tölfræðilega marktækur munur á hvatningaratriðum.  

 Starfsmaður Stjórnandi   

Staða/hvatningaratriði 
Meðaltal 

(Staðalfrávik) 
Meðaltal 

(Staðalfrávik) 
t-gildi p-gildi 

Að fá góð laun 6,36 (0,883) 5,93 (1,022) t(96) = 2,223 0,032 
Að hafa tækifæri til þess að auka færni þína 6,21 (1,016) 5,59 (0,836) t(91) = 3,185 0,002 
Að eiga frí um helgar 5,73 (1,561) 4,98 (1,458) t(91) = 2,385 0,018 
Að hafa tækifæri til að hitta fólk 5,46 (1,209) 4,95 (1,229) t(94) = 2,038 0,045 
Að fá aðstoð við persónuleg vandamál 4,18 (1,653) 5,19 (1,215) t(96) = -3,346 0,001 
 
 
Kannaður var kynbundinn, aldurstengdur, menntunartengdur eða starfsaldurstengdur munur á 
áhrifum hvatningaratriða á starfsmenn iðnfyrirtækisins. Til að skoða mögulegan kynjamun á áhrifum 
hvatningaratriða á starfsmenn var framkvæmt t-próf. Konur mátu öll atriðin mikilvægari en karlar 
varðandi starfstengda hvatningu, en eins og sjá má í töflu 3 er munur á meðaltölum ellefu 
hvatningarþátta eftir kyni.  
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Tafla 3.  Karlar og konur; tölfræðilega marktækur munur á hvatningaratriðum.  

 Karlar Konur   

Kyn/hvatningaratriði 
Meðaltal 

(Staðalfrávik) 
Meðaltal 

(Staðalfrávik) 
t(49) p gildi 

Að vinnan sé vel metin 5,93 (0,998) 6,77 (0,528) 3,588 0,001 
Að vera upplýstur um það sem snýr að eigin 
verkefnum og annarra 

6,07 (0,884) 6,55 (0,739) 2,044 0,041 

Að vinna að áhugaverðum verkefnum 6,17 (0,759) 6,77 (0,528) 3,169 0,002 
Að tryggð sé meðal samstarfsmanna 5,90 (1,145) 6,50 (0,673) 2,198 0,023 
Að hafa tækifæri til að hitta fólk 5,31 (1,137) 6,00 (0,690) 2,512 0,010 
Að eiga frí um helgar 5,48 (1,573) 6,27 (1,077) 2,022 0,039 
Að hafa áhrif á ákvarðanatöku 5,34 (1,233) 6,09 (0,811) 2,460 0,012 
Að hafa skýr markmið að vinna að 5,76 (0,951) 6,41 (0,666) 2,737 0,006 
Að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn 5,28 (1,509) 6,05 (1,090) 2,033 0,040 
Að greidd séu sömu laun fyrir sömu vinnu 5,76 (1,405) 6,55 (0,739) 2,384 0,013 
Að sjá árangur af starfinu 6,21 (0,675) 6,73 (0,550) 2,946 0,004 

 
 
Skoðaður var mögulegur aldurstengdur munur á áhrifum hvatningaratriða á starfsmenn í tengslum 
við þriðju rannsóknarspurninguna með ANOVA dreifigreiningu. Bonferroni eftir á próf leiddi í ljós 
mun á aðeins einu atriði eftir mismunandi aldri starfsmanna; að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn. 
Það skipti eldri aldurshópinn meira máli en þann yngri; starfsmenn 30 ára og yngri (M=4,30, 
SF=1,636) en starfsmenn 31-50 ára (M=6,15, SF=1,134), F(2,48)=8,5 , p=0,001.  
 
Bonferroni eftir á próf leiddi í ljós mun á meðaltölum þriggja hvatningarþátta eftir menntun 
starfsmanna. Munur kom fram milli starfsmanna með mestu og minnstu menntunina. Eins og sjá má í 
töflu 4 töldu þeir sem minni menntun hafa þrjú atriði mikilvægari varðandi starfstengda hvatningu en 
þeir sem höfðu lokið meiri menntun.  
 
 
Tafla 4.  Menntun starfsmanna; tölfræðilega marktækur munur á hvatningaratriðum.  

 
Framhaldsskólapróf 

eða styttri skólaganga 
Framhaldsmenntun 

í háskóla 
  

Menntun/hvatningaratriði 
Meðaltal 

(Staðalfrávik) 
Meðaltal 

(Staðalfrávik) F(2,46) p gildi 

að búa við atvinnuöryggi 6,55 (0,912) 5,11 (1,965) 5,122 0,008 

að vinnutími sé þægilegur 6,36 (0,727) 5,11 (1,965) 3,562 0,032 

að geta aflað tekna með því að 
vinna meira 

5,09 (1,411) 3,33 (1,658) 5,029 0,008 

 
 
Annmarki á rannsókninni er hve lág svörun var í hópi starfsmanna. Líklega má að nokkru leyti rekja 
ástæðu þess til þess að könnunin var send með tölvupósti en ekki allir starfsmenn eru með tölvupóst í 
vinnunni og því varð hluti starfsmanna að nálgast könnunina á innri vef fyrirtækisins. Niðurstöður 
rannsóknarinnar gefa vísbendingar en varlega þarf að fara í að draga ályktanir út frá þeim vegna þess 
hve úrtakið var lítið og svörunin lág. 
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UMRÆÐA 
 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru góð laun; að sjá árangur af starfinu; að vinna að 
áhugaverðum verkefnum; að vinna þeirra sé vel metin; og að hafa tækifæri til þess að auka færni sína 
það sem helst hvetur þennan hóp starfsfólks iðnfyrirtækis. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 
niðurstöður Unu Bjargar Einarsdóttur (2008), þar sem starfsmenn töldu ytri hvata eins og laun 
mikilvægastan varðandi starfstengda hvatningu. Þessar niðurstöður eru hins vegar ekki í fullu 
samræmi við niðurstöður Arndísar Vilhjálmsdóttur (2010) þar sem laun hafna í 11-12. sæti í 
mikilvægisröð hvatningarþátta en að vinna að áhugaverðum verkefnum í 1. sæti. Hjá Kovach voru 
laun í 5. sæti á lista starfsmanna en áhugaverð vinna í 1. sæti (Kovach, 1987, 1995).  
 
Ef litið er til hvatningarkenninga má segja að góð laun séu samkvæmt tveggja þátta kenningu 
Herzberg (2003) ytri hvatningarþáttur eða viðhaldsþáttur og nauðsynlegt að hann sé til staðar til að 
koma í veg fyrir óánægju í starfi og til þess að innri þættir eins og áhugaverð verkefni geti stuðlað að 
starfshvatningu. Laun geta einnig uppfyllt eitthvað af grunnþörfum einstaklinga (Maslow, 1943) sem 
þarf að fullnægja áður en þörfum á næstu þrepum er fullnægt. Möguleg útskýring er sú að laun skipti 
starfsmenn í þátttökufyrirtækinu einfaldlega meira máli þar sem að laun eru til að mynda almennt 
hærri í þeim geira sem fyrirtækið starfar en í sambærilegum störfum og því hægt að ætla að 
starfsmenn sæki í störf í fyrirtækinu meðal annars vegna launa.  
 
Í öðru sæti mikilvægisraðar hvatningaratriða starfsmanna er að sjá árangur af starfinu og ef litið er til 
hvatningarkenninga má segja að árangurskenning McClellands eigi við en samkvæmt henni er fólk 
hvatt áfram af þremur megin þörfum og ein þeirra er þörfin til að ná árangri. Að búa við góðar 
vinnuaðstæður er eitt af tíu mikilvægustu hvatningarþáttunum en samkvæmt starfshönnunarkenningu 
Hackman og Oldham eru starfsmenn hvattir áfram ef hönnun starfs er viðeigandi og til staðar er 
umhverfi sem hlúir að þáttum sem þarf til að sinna starfinu (Landy og  Conte, 2010). 
 
Annarri rannsóknarspurningunni er svarað neitandi, þar sem samkvæmt niðurstöðunum virðast 
stjórnendur iðnfyrirtækisins ekki hafa sömu sýn og starfsmenn á starfshvatningu. Í efstu sætum lista 
starfsmanna eru góð laun, að sjá árangur af starfinu, að vinna að áhugaverðum verkefnum, að vinna 
þeirra sé vel metin og að hafa tækifæri til þess að auka færni sína. Hjá stjórnendum hins vegar eru 
hvatningaratriðin að vinnan sé vel metin, að búa við atvinnuöryggi, að komið sé eins fram við alla 
starfsmenn, að vinnan sé vel metin og að vera upplýstur í fimm efstu sætum listans. Þessar 
niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna eins og Unu Bjargar Einarsdóttur (2008) 
og Kovach (1987) þar sem fram kom misræmi í því sem starfsmenn sögðu að hvetti helst í starfi og 
því sem stjórnendur töldu að hvetti helst starfsmenn.  
 
Sérstaka athygli vekur að stjórnendur virðast meðal annars vanmeta mikilvægi tveggja þeirra þátta 
sem starfsmenn setja í efstu fimm sætin. Annars vegar er sá þáttur sem flestir starfsmenn telja 
mikilvægastan, eða að fá góð laun. Hins vegar er þátturinn að hafa tækifæri til að auka færni sína. 
Óvarlegt er að draga þá ályktun að stjórnendur sinni ekki þessum hvatningarþáttum þó þeir vanmeti 
hlutfallslegt mikilvægi þeirra.  
 
Ástæður þessa munar sem fram kemur á mati starfsmanna og stjórnenda geta verið ýmsar en svör 
stjórnendanna endurspegla að nokkru leyti það sem starfsmenn hafa lagt áherslu á í fyrri rannsóknum 
(Kovach, 1987, 1995; Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010) og gætu því svör stjórnendanna stjórnast af því 
sem þeir hafa lært í fræðunum. Kovach setti einnig fram skýringu sem hann kallar sjálfstengingu 
stjórnenda sem felur í sér að stjórnendur telja að umbun sem myndi hvetja þá sjálfa hvetji einnig 
starfsmenn þeirra (Kovach, 1987).  
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Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að töluverður munur sé á áhrifum hvatningaratriða eftir 
kyni, aldri, menntun og starfsaldri. Þrátt fyrir að aðeins kom fram marktækur munur á einstaka 
hvatningaratriðum þá er ljóst að mismunandi er hvað hvetur starfsmenn eftir eiginleikum þeirra og 
aðstæðum.  
 
Eitt sem kom á óvart í niðurstöðum rannsóknarinnar og var ekki í samræmi við niðurstöður fyrri 
rannsókna (Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010; Kovach, 1987, 1995), var að ekki kom fram munur á 
yngsta aldurshópnum og hinum eldri varðandi að fá góð laun eða að geta aflað tekna með því að 
vinna meira. Ætla hefði mátt að þeir sem yngri eru og nýir á vinnumarkaði ættu frekar eftir að 
uppfylla grunnþarfir eins og að kaupa fyrsta húsnæði og stofna fjölskyldu og því ætti öflun tekna að 
skipta þá meira máli en hina. Hugsanleg skýring er efnahagsþrengingar, hækkandi húsnæðislán og 
hækkað verðlag sem þrengir að öllum aldurshópum.  
 
Kynjamunur kom fram á tíu hvatningaratriðum. Í öllum tilfellum þótti konum atriðið skipta meira 
máli varðandi starfshvatningu en körlum. Ekki reyndist hinsvegar munur á viðhorfi kynjanna til að fá 
aðstoð við persónuleg vandamál. Sú niðurstaða er ekki í fullu samræmi við niðurstöður Arndísar 
Vilhjálmsdóttur  (2010) og Kovach (1987) sem báðar sýndu að konum þótti það mikilvægara en 
körlum og almennt virtust konur leggja meiri áherslu á persónuleg samskipti en karlar. Kannski eru 
áherslur kvenna sem starfa í iðnfyrirtæki aðrar en kvenna í annars konar störfum. En það sem virðist 
þó vera í takt við fyrri rannsóknir er að niðurstöður þessarar rannsóknar sýna marktækan mun á 
meðaltölum svara kynjanna varðandi það, að hafa tækifæri til að hitta fólk og að vinnustaðurinn sé 
fjölskylduvænn, þar sem konum þykir þeir þættir mikilvægari en körlum varðandi starfshvatningu.  
Hvatningaratriðin raðast nokkuð ólíkt eftir mikilvægi hjá kynjunum en hjá báðum kynjum eru þó 
atriðin að vinna að áhugaverðum verkefnum og að sjá árangur af starfinu í efstu sætunum og atriðin 
að eiga mikil frí, að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið, að geta aflað tekna með því að vinna meira 
og að fá aðstoð við persónuleg vandamál í fjórum síðustu sætum listana.  
 
Þegar mikilvægisraðir hvatningaratriða mismunandi undirhópa starfsmanna voru skoðaðir sést að 
mjög misjafnt er hvað hvetur hvern hóp og taka þarf því tillit til þess þegar hugað er að 
starfshvatningu. Íslenski starfshvatningarlistinn sem notaður er sem mælitæki í rannsókninni, er ekki 
tæmandi listi og fleiri atriði koma til greina sem áhrif geta haft á starfshvatningu. Einnig er spurning  
hvernig þátttakendur túlka atriðin og þá geta aðstæður haft áhrif eins og á hvers konar vinnustað 
viðkomandi starfar. Til dæmis þegar kemur að atriðinu að búa við góðar vinnuaðstæður getur það 
verið túlkað á mismunandi vegu eftir því hvort viðkomandi starfsmaður vinnur í verksmiðju eða á 
skrifstofu. Einnig gæti atriðið að fá hjálp með persónuleg vandamál sem nær allir hóparnir setja í 
neðsta sæti í mikilvægisröð hvatningaratriða lent ofar í mikilvægisröðinni ef það væri orðað öðruvísi, 
t.d. að finna persónulegan stuðning. 
 
Þessi rannsókn snýr sérstaklega að starfsmönnum og stjórnendum í stóru iðnfyrirtæki á Íslandi og 
þrátt fyrir að úrtakið hafi verið lítið gefa niðurstöðurnar ákveðnar vísbendingar um hvað helst hvetur 
starfsfólkið auk þess sem þær draga fram misræmi milli stjórnenda og starfsmanna hvað varðar 
starfshvatningu. Stjórnendur þurfa að huga að mismunandi hópum starfsmanna þegar kemur að 
starfshvatningu því eins og fram hefur komið geta áhrif hvatningarþátta verið mismunandi eftir 
eiginleikum starfsmanna og aðstæðum. Stjórnendur þurfa einnig að varast að álíta að það sem hvetur 
þá sjálfa hvetji starfsmenn þeirra. Auk þess þarf að hafa í huga að starfshvatning getur breyst eftir 
tímabilum og er því mikilvægt að kanna hug starfsmanna reglulega. 
 
Þessi rannsókn er gott framlag til að fá hugmynd um hvað hvetur starfsfólk iðnfyrirtækis á Íslandi og 
áhugavert væri að gera sambærilega en stærri rannsókn, þar sem til dæmis væru bornir saman hópar 
starfsmanna fleiri fyrirtækja, jafnvel úr mismunandi geirum. Það væri einnig gott ef hægt væri að 
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bera saman starfsmenn og stjórnendur sömu deildar eða á sama þrepi í fyrirtæki en til þess þarf 
úrtakið að vera stærra en það var í þessari rannsókn. Einnig væri áhugavert að bæta við spurningum á 
starfshvatningarlistann um atriði sem draga úr hvatningu. Með svona könnun geta stjórnendur fengið 
hugmyndir og tækifæri til að gera umhverfi í fyrirtækjum sínum hvetjandi og stuðla þannig að 
hvatningu starfsmanna og þar með auka líkur á því að fyrirtæki lifi af síharðnandi samkeppni 
markaðarins. 
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STJÓRNUN Í ANDA AGILE AÐFERÐAFRÆÐINNAR 

 
Snjólfur Ólafsson, prófessor, Háskóli Íslands 

 
 

SAMANTEKT 
 

Agile aðferðafræðin, sem má rekja aftur til miðs tíunda áratugs 20. aldarinnar, hefur 
náð umtalsverðri útbreiðslu við verkefnastjórnun í hugbúnaðarþróun. Scrum og 
Extreme Programming eru meðal algengustu aðferða innan agile aðferðafræðinnar 
og er sú fyrri mikið notuð á Íslandi. Enda þótt rannsóknum og fræðigreinum um 
aðferðafræðina fari fjölgandi þá er óhætt að fullyrða að rannsóknir séu stutt á veg 
komnar og fræðilegur grundvöllur veikur. Í greininni er lýsing á agile 
aferðafræðinni.  

Nokkur dæmi eru um að agile aðferðafræðin sé notuð við að stýra annars konar 
verkefnum en hugbúnaðarverkefnum, en dæmi um slíkt eru ekki auðfundin í 
fræðiritum. Meginframlag greinarinnar er að lýsa dæmi um slíka notkun, nefnilega 
hvernig stjórnlagaráð nýtti sér aðferðina með góðum árangri í þeim skilningi að 
fulltrúarnir voru ánægðir með hvernig hún virkaði. Sú greining og lýsing byggist 
einkum á því sem kom fram á opnum ráðsfundum og í viðtölum höfundar við sjö 
ráðsfulltrúa.  

Í síðasta hluta greinarinnar eru dregnar nokkrar ályktanir um mögulega notkun 
aðferðafræðinnar við stjórnun annarra verkefna en hugbúnaðarverkefna og almennt 
við stjórnun. 
 

 
INNGANGUR  

 
Agile aðferðafræðin er mikið notuð við hugbúnaðarþróun eða þróun upplýsingakerfa (Conboy, 2009; 
Moe, Dingsøyr og Dyba, 2010; Laanti, Salo og Abrahamsson, 2011). Hún tekur á sig ýmsar myndir 
og má segja að þetta sé aðferðafræði eða hugmyndafræði sem sé notuð í mismunandi útfærslum eða 
að nokkrar aðferðir falli undir hana. Aðferðafræðinni verður gerð skil í næsta kafla og hún sett í 
samhengi við aðrar aðferðir verkefnastjórnunar. 
 
Stjórnlagaráð studdist að hluta til við agile aðferðafræðina og er greint frá því í sérstökum kafla. 
Þetta fólst einkum í þrennu, hvernig unnið var í þremur hópum, að hlutar heildarverksins voru smám 
saman gerðir betri og betri (iterative og incremental development) og að unnið var í vikulöngum 
„sprettum“. Í sérstökum kafla þar á eftir er rætt um hvernig gæti verið vænlegt að nýta þætti úr agile 
aðferðafræðinni við stjórnun annarra verkefna en hugbúnaðarverkefna og almennt við stjórnun, 
einkum í opinbera geiranum. Greinin endar svo á lokaorðum. 
 
Rannsóknarspurningar sem greinin leitar svara við eru meðal annars þessar: 

• Hverjir eru helstu eiginleikar agile aðferðafræðinnar? 
• Hvernig notaði stjórnlagaráð agile aðferðafræðina? 
• Hvaða eiginleikar agile aðferðafræðinnar gætu verið heppilegir við stjórnun annarra verkefna 

en hugbúnaðarverkefna? 
• Hvaða lærdóm má draga af agile aðferðafræðinni varðandi stjórnun almennt? 
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Rannsókn höfundar á starfinu í stjórnlagaráði byggist einkum á upptökum af opnum ráðsfundum (um 
100 klst.) sem eru aðgengilegar á vefnum sem hljóðskrár og texti, á viðtölum við 7 ráðsfulltrúa og á 
ýmsum gögnum (starfsreglum ráðsins og mörgu öðru). Rannsóknin snérist um ýmsa þætti varðandi 
skipulagningu vinnunnar, hópstarfið og önnur tengd atriði, en í þessari grein er eingöngu til umræðu 
hvernig stjórnlagaráð nýtti sér þætti úr agile aðferðafræðinni, meðvitað eða óafvitandi. 
 
Hugmyndir um vinnulagið sem var beitt í stjórnlagaráði komu flestar fram undir lok 2010 í 
vinnuskjölum sem óformlegur undirbúningshópur fyrir Stjórnlagaþing þróaði. Greinarhöfundur átti 
kost á að fylgjast nokkuð með þeirri vinnu. Af upptökum af ráðsfundum mátti síðan draga ýmsar 
ályktanir um starfið, bæði hvernig það gekk fyrir sig og upplifun ráðsmanna, en þar var oft rætt um 
atriði sem greinin fjallar um. Í viðtölunum við ráðsfulltrúana 7 var stuðst við spurningaramma sem 
snérist um vikuskipulagið, áfangaskjalið og ýmislegt fleira. Viðtölin voru skráð og greind og í 
flestum þeirra er komið töluvert inn á efni þessarar greinar. 
  
 

AGILE AÐFERÐAFRÆÐIN 
 
Svokölluð agile aðferðafræði hefur á síðustu árum náð mikilli útbreiðslu sem 
verkefnastjórnunaraðferð í hugbúnaðargerð og við þróun upplýsingakerfa (Laanti o.fl., 2011). Undir 
þessa aðferðafræði falla ýmsar aðferðir svo sem Scrum, Extreme Programming (XP), Dynamic 
Systems Development Method og Lean Software Development (Conboy, 2009). Samkvæmt Laanti 
o.fl. (2011) hafa rannsóknir á notkun agile aðferða einkum snúist um tvær fyrstnefndu aðferðirnar. 
Miðað við þekkingu greinarhöfundar er Scrum aðferðin algengasta útfærslan af agile aðferðafræðinni 
á Íslandi og stundum er talað um Scrum og agile eins og það væri það sama. Sú kynning sem 
stjórnlagaráð fékk á agile var líklega í raun kynning á Scrum og líklega væri mest lýsandi að skrifa 
agile/Scrum þar sem stendur agile í þessari grein. 
 
Undir verkefnastjórnun falla fjölmargar aðferðir sem hafa þróast í gegnum tímanna rás og henta við 
mismunandi verkefni. Oft eru notuð verkfæri, verklag eða hugmyndir úr einni eða fleiri aðferðum til 
að stýra verkefni án þess að tiltekin aðferð sé notuð í einu og öllu. Einnig er stundum ein aðferð 
notuð sem grunnaðferð og þáttum úr öðrum aðferðum blandað inn í það. Það má flokka þessar 
aðferðir og lýsa á ótal vegu og hér er boðið upp á eina slíka flokkun. 
 

1. „Hefðbundin verkefnastjórnun“ eins og hún birtist í Project Management Body of 
Knowledge (Project Management Institute, 2004) og í IPMA Competence Baseline (Caupin 
o.fl., 2006). Í verkefnastjórnunarnámskeiðum í verkfræðinámi og viðskiptafræðinámi er oft 
stuðst við kennslubækur með svipaðan kjarna (Gray og Larson, 2006; Kerzner, 2003). Mörg 
tímarit um verkefnastjórnun hafa einnig þennan sama kjarna sem útgangspunkt (Project 
Management Journal; International Journal of Project Management). Námskeið, 
kennslubækur og greinar í þessum tímaritum eru samt mjög fjölbreytt og hefur t.d. Bredillet 
(2008) skilgreint 9 skóla (school of thought) verkefnastjórnunar. Enginn af þremur 
flokkunum hér á eftir fellur þó undir þessa skóla. 
 

2. Svokölluð stig-hlið (stage-gate) verkefnastjórnun sem Robert Cooper (1988) kynnti til 
sögunnar og er mjög útbreidd við vöruþróun samkvæmt Grönlund, Rönnberg og Frishammar 
(2010). Notkun hennar einskorðast þó ekki við vöruþróun. Stundum er notað sambland af 
stig-hlið aðferðinni við eitthvað af því sem fellur undir fyrsta flokkinn, t.d. innan þess stigs 
sem er umfangsmest. 
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3. „Hefðbundin verkefnastjórnun við hugbúnaðargerð“ felur í sér ýmsar aðferðir sem t.d. 
Laanti, Salo og Abrahamsson (2011) kalla „traditional methods“ og Fernandez og Fernandez 
(2008/2009) „traditional approaches“. Þessi tegund verkefnastjórnunar skarast að nokkru leyti 
við „hefðbundna verkefnastjórnun“. Í þessari grein er ekki reynt að lýsa þessum flokki 
aðferða. 

 

4. Agile aðferðafræðin sem hefur einkum verið notuð við hugbúnaðargerð og þróun 
upplýsingakerfa, en einnig í einhverjum mæli víðar. 

 
Í raun má reyndar segja að agile aðferðafræðin eða agile hugmyndafræðin sé ekki einskorðuð við 
verkefnastjórnun, en hún á rætur sínar að rekja til hugbúnaðarþróunar (programming, software 
development, information systems development) og er mest notuð sem verkefnastjórnun í 
hugbúnaðarþróun (Moe, Dingsøyr og Dyba, 2010; Conboy, 2009). Grein þessi fjallar einkum um 
notkun agile aðferðafræðinnar við stjórnun annarra verkefna en í hugbúnaðargerð en einnig hvort og 
hvernig þættir úr henni gætu nýst við (almenna) stjórnun. 
 
Almenna lýsingu á agile aðferðafræðinni má finna á Internetinu, m.a. á agilemanifesto.org, 
agilemanifesto.com og agilemethodology.net. Á síðustu vefsíðunni má m.a. finna svokallaða 
Stefnuyfirlýsingu fyrir Agile hugbúnaðarþróun á fjölmörgum tungumálum, m.a. á íslensku (Beck 
o.fl., e.d.): 
 
„Við leitum betri leiða til að þróa hugbúnað með því að þróa hann og aðstoða aðra við það. Með 
þessari vinnu höfum við lært að meta: 
 

Einstaklinga og samskipti fram yfir ferla og tól 
Nothæfan hugbúnað fram yfir ítarlega skjölun 
Samvinnu við viðskiptavini fram yfir samningaviðræður 
Að brugðist sé við breytingum fram yfir að fylgja áætlun 

 
Það er, þó að atriðin til hægri hafi gildi, þá metum við atriðin til vinstri meira.“ 
 
Auk þess eru þar tadar upp 12 grundvallarreglur fyrir hugbúnaðarþróun. Þær eru mjög miðaðar við 
slíka vinnu og því ástæðulaust að telja þær allar upp hér, en meðal þeirra eru þessar: 
 

• Aðalmarkmið okkar er að fullnægja þörfum viðskiptavinarins með skjótum og reglulegum 
afhendingum á nothæfum hugbúnaði. 

• Viðskipta- og hugbúnaðarsérfræðingar verða að vinna saman daglega allan verkefnistímann. 

• Einfaldleiki, listin að hámarka vinnuna sem ekki er unnin, er grundvallaratriði. 
 
Samkvæmt Conboy (2009) hefur agile aðferðafræðin nánast alfarið verið þróuð af fyrirtækjum og 
ráðgjöfum og fræðimenn tekið lítinn þátt í þeirri þróun. Hann fullyrðir enn fremur að aðferðafræðin 
hafi ekki traustan fræðilegan grunn og margt sé óljóst, en það breytir því ekki að hún nýtur sívaxandi 
vinsælda. Það má reyndar segja að þar sem agile aðferðafræðin er langt því frá vel skilgreind og til í 
ýmsum myndum þá sé eiginlega merkingarleysa að tala um fræðilegan grunn. Einnig er það svo að 
flest eða allt sem fellur undir hatt agile aðferðafræðinnar er einnig þekkt á öðrum vettvangi og því má 
finna fræðilega grunni undir sum atriði agile aðferðafræðinnar. 
 
Í orðasafni um agile verkefnastjórnun og lean stjórnun (Agilean, e.d.) segir að „Agile Project 
Management“ sé aðferð við verkefnastjórnun sem sé einnig þekkt sem „Agile Scrum“. Þetta séu 
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vinnubrögð sem skila fljótt afurð (e. value) og oft með því að vinna í stuttum skrefum (e. sprints). 
Agile er „Lean approach to project management“.Ýmsir líta svo á að agile hugmyndafræði og lean 
hugmyndafræði séu náskyldar og jafnvel nánast það sama, en svo fari það eftir viðfangsefnum og 
hvernig hugmyndafræðin er útfærð og notuð. 
Fyrir umfjöllunina í þessari grein eru eftirfarandi atriði agile aferðafræðinnar, einkum með Scrum 
aðferðina í huga, mikilvæg: 
 

A1 Eitthvert verk (t.d. upplýsingakerfi eða stjórnarskrá) er gert betra og betra í mörgum skrefum 
(iterative and incremental development). Verkið er hlutað niður og ólíkir hópar vinna að 
ólíkum hlutum. 

A2 Hóparnir vinna sjálfstætt, þ.e. ráða miklu um hvernig þeir vinna verkið. McAvoy and Butler 
(2009, bls. 372) segja um þetta [íslensk þýðing höfundar]: „Í hefðbundinni verkefnastjórnun 
tekur verkefnisstjóri margar ákvarðanir um starfið. Þegar agile aðferðafræðin er notuð í 
hugbúnaðargerð geta teymin sjálf tekið flestar ákvarðanir um vinnulag og hlutverk 
verkefnisstjórans hefur breyst úr stjórnunar- og eftirlitshlutverki yfir í þjónustuhlutverk. “ 

A3 Unnið er í svokölluðum sprettum (sprints) sem eru oft 1 eða 2 vikur að lengd, þ.e. þá líða 1 
eða 2 vikur á milli skrefanna. Í lok hvers spretts er einhver aðili innan skipulagsheildarinnar 
sem leggur mat á gæði þess sem var unnið í sprettinum, en það gæti t.d. verið vörustjóri, 
eigandi verkefnis (project sponsor) eða kröfuteymi. Þá er jafnframt rætt um næstu skref í 
þeirri viðleitni að gera verkið betra. 

A4 Þarfir eða óskir viðskiptavinanna (þjónustuþega, notenda, kaupenda) eiga að vera 
útgangspunkturinn í allri vinnunni, þ.e. ekkert á að gera nema með þeim rökum að það 
gagnist viðskiptavinunum. Þess vegna verður að vera umtalsvert samráð við viðskiptavinina. 

 
 

NOTKUN AGILE Í STJÓRNLAGARÁÐI 
 
Fyrstu tvær vikurnar í starfi stjórnlagaráðs voru notaðar til að skipuleggja starfið og voru ýmsir þættir 
ræddir töluvert mikið. Óformlegur undirbúningur fyrir þá vinnu hófst reyndar í desember 2010 þegar 
hópurinn sem var kosinn til setu á stjórnlagaþingi hittist. Þá var m.a. skipaður óformlegur vinnuhópur 
til að semja drög að starfsreglum fyrir stjórnlagaþing. Á fyrsta fundi stjórnlagaráðs var síðan 
skipaður formlegur undirbúningshópur til að vinna starfsreglur fyrir stjórnlagaráð. Vilhjálmur 
Þorsteinsson var í báðum þessum undirbúningshópum og hann þekkti vel agile aðferðafræðina og 
Scrum aðferðina. Hann stóð einnig fyrir því að þessi aðferðafræði var kynnt fyrir einstaklingunum í 
stjórnlagaráði. Þetta er augljósasta ástæðan fyrir því að stjórnlagaráð nýtti sér agile aðferðafræðina. 
 
Þrír viðmælendur höfðu þetta að segja um notkun agile í stjórnlagaráði: 

 
... þá kom upp hugmynd að nota aðferðirnar úr hugbúnaðargerð, þ.e.a.s. agile og 
Scrum ... það væri takmarkaður tími sem við hefðum, þetta væru svona 3 til 4 
mánuðir – þetta væri stórt verkefni og við þyrftum að skila þessu af okkur á tíma en 
líka þá í einhverri samvinnu við viðskiptavininn innan gæsalappa, þ.e. þjóðina. Það 
yrðu ekki þau mistök sem menn þekkja vel úr hugbúnaðarbransanum að taka við 
einhvers konar umboði frá verkkaupa og svo setjast menn út í horn og vinna og svo 
koma menn aftur með vöruna og þá ... rekur verkkaupinn upp stór augu og segir: 
þetta er ekki það sem ég vildi. 
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... einhverjar hugmyndir um sko svona vinnulag sem er viðhaft í hugbúnaðarþróun 

... slík kerfi sem byggjast á svona vinnuhópum og lotuvinnu þar sem þú ert alltaf 
með eitthvert pródukt sem kemur út úr því ... við vorum svolítið hrifin af því að 
reyna að yfirfæra einhvern part af þessu vinnulagi til okkar ... þetta áfangaskjal – 
þessi lotuvinna hún einhvern vegin hljómaði miklu betur 
 
Mér leist strax þokkalega á þetta ... mér fannst strax mjög gott að, þetta system sem 
var lagt upp með, að skipta okkur niður í mjög afmarkaða hópa sem að fengust við 
afmörkuð viðfangsefni, en við værum samt alltaf, í hverri einustu viku þá værum við 
að skipta okkur af því sem hinir hóparnir væru að gera ... Mér fannst þetta strax 
hljóma mjög vel og þetta virkaði líka mjög vel þegar til átti að taka 
 

Reyndar er það svo að allt sem agile aðferðafræðin gengur út á er þekkt úr öðrum áttum og sumir 
ráðsfulltrúar tóku virkan þátt í umræðu um starfsreglurnar án þess að hafa sett sig inn í agile 
aðferðafræðina. Sem dæmi þá lýsti einn viðmælandinn því hvernig sú ítrekunaraðferð sem 
stjórnlagaráð nýtti sér, að gera verk í smíðum betra og betra, minnti sig á það þegar hann málaði 
myndir. Sumir ráðsfulltrúar tóku lítinn þátt í umræðum um starfsreglurnar og létu öðrum það eftir, 
enda nægar skoðanir á þessu sem öðru í ráðinu. 
 
Í aðalatriðum lýsti beiting stjórnlagaráðs á agile aðferðafræðinni sér í þrennu, starfshópunum þremur, 
notkun áfangaskjalsins og vikulegum sprettum. Sú hugmynd að vinna í þremur hópum er ekki komin 
úr agile aðferðafræðinni heldur blasti það eiginlega við og hefði væntanlega orðið niðurstaðan þótt 
engin þekking á agile aðferðafræðinni hefði verið til staðar. Það kom fram í reglum sem áttu að gilda 
um stjórnlagaþing að þingið ætti að stafa í þremur hópum, en þingsályktunartillagan um 
stjórnlagaráð (Alþingi, e.d.) gaf stjórnlagaráði heimild til að skipuleggja starfið að vild. Hins vegar 
unnu hóparnir mjög í anda agile hugmyndafræðinnar eins og verður lýst hér að aftan. 
 
Ákvörðun um að vinna með áfangaskjal á þann hátt sem gert var var lykilákvörðun. Aðrir 
möguleikar voru mikið ræddir, sérstaklega sá möguleiki að nota núgildandi stjórnarskrá sem 
útgangspunkt og vinna lista af breytingatillögum við hana. Ákörðun um notkun áfangaskjalsins fól í 
sér m.a. þrennt mikilvægt: 
 

• Í upphafi var áfangaskjalið autt blað en smátt og smátt var texta bætt við það þannig að lokum 
varð það að heilsteyptri stjórnarskrá. Þetta er í samræmi við atriði A1 hér að framan. Sumir 
voru á því að betra væri að nota núgildandi stórnarskrá sem útgangspunkt en um það voru þó 
ekki mikil átök. Það var reyndar ákveðið að núgildandi stjórnarskrá væri notuð með virkum 
hætti sem einhvers konar hliðarskjal við áfangaskjalið, en einhvern veginn fór það þannig að 
það var ekki gert, án þess að um það væri tekin sérstök ákvörðun. 

• Texti kom inn í áfangaskjalið frá nefndum (en ekki einstaklingum). Tillaga að slíkum texta 
þurfti því fyrst að vera samþykkt í nefnd, en ekki endilega með formlegri atkvæðagreiðslu, 
heldur leituðu nefndir stíft eftir að ná samstöðu (concensus). Undantekning frá reglunni var 
reyndar gerð í lokin þegar tvær umræður fóru fram um tillögurnar, en við þær gátu 
einstaklingar lagt fram breytingatillögur. 

• Textinn var gerður opinber jafnóðum og hann var settur inn í áfangaskjalið. Sumir 
ráðsfulltrúar voru mjög efins um að þetta væri skynsamlegt, þ.e. að gera texta í vinnslu 
opinberan. Samkvæmt viðtölunum urðu efasemdarmennirnir smám saman mjög sáttir við 
þessa ákvörðun. Þetta er í samræmi við A4 hér að framan. 
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Vikuskipulagið var tiltölulega fast allan tímann, nema fyrstu tvær vikurnar og síðustu tvær vikurnar. 
Mánudagar og þriðjudagar voru nefndardagar. Á miðvikudögum kynntu nefndir vinnu sína fyrir 
hinum nefndunum og má segja að þetta hafi verið óformlegir og lokaðir ráðsfundir. Textarnir frá 
nefndunum, í upphafi bara nýjir textar en síðar einnig breytingar á textum, voru síðar kynntir og 
ræddir á formlegum og opnum ráðsfundum á fimmtudögum. Ef ráðsfundur samþykkti textann með 
atkvæðagreiðslu fór hann inn í áfangaskjalið sem bráðabyrgðatexti (texti til kynningar). Viku síðar 
var fjallað aftur um textann á ráðsfundi, honum e.t.v. breytt eitthvað, og síðan kosið um hvort ætti að 
setja hann sem varanlegan texta í áfangaskjalið. Þó var skýrt tekið fram að allur texti gæti tekið 
breytingum síðar. Fundirnir á miðvikudögum og fimmtudögum svara til A3. 
 
Starfið í starfshópunum þremur var mjög óformlegt og allir tóku þátt í umræðunni á jafnræðisgrunni. 
Formaður virkaði ekki sem verkefnastjóri og var þetta því mjög í anda agile aðferðafræðinnar (A2). Í 
raun má segja að bæði starfshóparnir þrír og stjórnlagaráð í heild hafi virkað eins og það sem Kaner 
(2007, bls. xvi) kallar facilitative group, en í slíktum teymum vinna einstaklingar markvisst saman að 
því að leysa viðfangsefnið sem einn hópur án sérstakra veikleika í hópstarfinu. 
 
Venjulega er ljóst hverjir eru væntanlegir eða líklegir notendur eða kaupendur að vöru sem er í 
þróun, hvort sem um er að ræða hugbúnað eða annars konar vöru, en agile aðferðafræðin leggur 
áherslu á að hlustað sé á (væntanlega) notendur meðan á vinnunni stendur. Í tilviki stjórnlagaráðs er 
þetta verulega flókið. Alþingi er kaupandinn að vörunni, þ.e. tillögu um nýja stjórnarskrá, en 
stjórnarskráin er fyrir þjóðina. Það var einnig ljóst að Alþingi myndi ekki blanda sér í vinnu 
stjórnlagaráðs og því var æskilegt að þjóðin – notandi vörunnar – kæmi að vinnunni. En hvernig? 
 
Segja má að þjóðin hafi komið að vinnunni, þ.e. tjáð sig um gæði innihalds þeirrar stjórnarskrár sem 
var í smíðum, einkum á þrjá vegu. Í fyrsta lagi fékk stjórnlagaráð samantekt á því sem kom fram á 
þjóðfundinum um stjórnarskrá (sjá www.thjodfundur2010.is) þar sem 1000 manns notuðu einn 
vinnudag til að ræða hver grundvöllur nýrrar stjórnarskrár ætti að vera. Í öðru lagi litu ráðsfulltrúar á 
sig sem fulltrúa þjóðarinnar og höfðu þá sýn að hópurinn væri mjög fjölbreyttur og því væru flest 
sjónarmið þjóðarinnar endurspegluð í ráðinu. Í þriðja lagi gafst þjóðinni kostur á að koma með 
athugasemdir við áfangaskjalið í gegnum sérstakt kerfi á vef stjórnlagaráðs (www.stjornlagarad.is). 
Ráðsfulltrúarnir lögðu sig fram um að hlusta á þjóðina og að semja stjórnarskrá sem væri sem best 
fyrir þjóðina, í samræmi við agile aðferðarfræðina (A4). 
 
Í dæmigerðri notkun á agile aðferðafræðinni, eða Skrum aðferðinni, þá er einhver aðili (einstaklingur 
eða hópur) sem hefur það hlutverk að meta ágæti vinnunnar í lok hvers spretts. Sá aðili gæti kallast 
kröfuteymi, eigandi verkefnis („the owner/sponsor who is responsible for the business case“ eins og 
þetta er skilgreint í Caupin o.fl. 2006, bls. 139) eða eitthvað annað. Í tilviki stjórnlagaráðs var þetta 
mjög sérstakt því hinir starfshóparnir gengdu þessu hlutverki í hverju tilviki, gagnvart því verki sem 
einn hópur vann. Fundirnir á miðvikudögum og fimmtudögum má segja að hafi verið sameiginlegir 
fundir með tæknihópi og kröfuteymi, samkvæmt orðanotkun agile aðferðafræðinnnar. 

 
 

AGILE OG STJÓRNUN 
 
Í grein sinni, Agile project management – agilism versus traditional approaches, segja Fernandez og 
Fernandez (2008/2009, bls. 16) að lítið hafi verið skrifað um agile aðferðafræðina og þeir hvetja til 
þess að rannsakað verði hvernig aðferðin henti við annars konar verkefni en hugbúnaðarþróun. Þessi 
grein er lítið skref í þá átt að rannsaka möguleika á agile aðferðarinnar við annars konar stjórnun en 
að stýra hugbúnaðarverkefnum. Stjórnlagaráð er eitt dæmi um slíka notkun og sýnir að aðferðin getur 
hentað við önnur verkefni en hugbúnaðarverkefni. Í þessum kafla eru dregnar fram hugmyndir í ljósi 
þessarar reynslu og almennrar þekkingar höfundar á stjórnun. 
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Það er umtalsverður munur á stjórnun í opinbera geiranum og einkageiranum og ætla má að margt af 
vinnubrögðum sem beitt var í stjórnlagaráði eigi betur við í opinbera geiranum en einkageiranum. 
Þar ber líklega hæst sú leið sem fólst í því að gera skjal í vinnslu opinbert og bæta það smátt og 
smátt. Það væri til dæmis áhugavert að bera saman þær leiðir sem oftast eru farnar við að semja 
lagafrumvörp við þessa aðferð. Landsmenn hafa til dæmis fylgst með tilburðum 
ríkisstjórnarflokkanna við að semja ný lög um stjórn fiskveiða með vægast sagt hörmulegum árangri 
hingað til. Í huga greinarhöfundar er augljóst að það hefði verið heillavænlegra að vinna í anda agile 
aðferðafræðinnar í svipuðum dúr og gert var í stjórnlagaráði (án þess þó að auka kostnað mikið frá 
því sem var). Lykilforsenda fyrir því að fara þá leið er hins vegar að markmiðið sé að setja lög um 
stjórn fiskveiða sem þjóðin verði ánægð með, frekar en að markmiðið sé að þingmenn 
stjórnarflokkanna verði ánægðir með það, en sú forsenda virðist ekki vera fyrir hendi. 
 
Ýmis atriði agile aðferðafræðinnar sem dregin hafa verið fram hér að framan virðast geta átt við um 
stjórnun, bæði í opinbera geiranum og einkageiranum og eru nokkur dregin fram hér. Þessi atriði 
hafa þó öll verið dregin fram á ýmsa vegu fyrir daga agile aðferðafræðinnar, enda fátt nýtt undir 
sólinni. 
 

• Þróun vöru (í mjög víðum skilningi) með virkri aðkomu (væntanlegra) viðskiptavina. Þetta er 
að sjálfsögðu oft gert þannig, m.a. hjá fyrirtækjum sem hafa ríka markaðshneigð, en oft er 
skortur á þessu. Þessi nálgun á líka við um innra starf fyrirtækja, en stundum er rætt um 
samstarfsmenn sem „innri viðskiptavini“. 

• Mikilvægt er að sýna sveigjanleika og vera reiðubúin að víkja frá áætlunum, jafnvel að hætta 
við hálfklárað verk ef þörfin fyrir að klára það er ekki lengur fyrir hendi. Skipulagning og 
áætlunargerð er samt mikilvæg, en áætlanir og skipulag mega ekki vera íþyngjandi. 
Vandasamt getur verið að átta sig á hvenær á við að vinna ítarlega áætlun og fylgja settum 
reglum, en það getur t.d. átt við um björgunarstörf. 

• Dreifstýring og umboð til athafna eru skýrir þættir agile aðferðafræðinnar en langt í frá 
einskorðuð við hana. Segja má að agile aðferðafræðin leggi áherslu á það sem mætti kalla 
„upplýsta dreifstýringu“, þ.e. hópar og einstaklingar hafa mikið frelsi til að vinna eins og þeir 
telja best, en þeim ber að upplýsa hagsmunaaðila (stundum einfaldlega yfirmann sinn) 
reglulega um það sem gert er. 

• Oft er gott að vinna hratt ófullkomna útgáfu af verki og síðan bæta verkið oft. Þetta getur átt 
við reglugerð, greinargerð, stefnu og ýmislegt fleira. Sem dæmi þá hefði fyrir löngu verið 
búið að samþykkja eina eða fleiri útgáfur af rammaáætlun um virkjanakosti ef þessari hugsun 
hefði verið fylgt. Vinna við hana hófst 1999 og fyrsta útgáfan er enn í vinnslu. 

• Ekki gera neitt nema ljóst sé að ástæða sé til þess. Þetta er lykilhugsun í gæðastjórnun, m.a. 
straumlínustjórnun, en mikill misbrestur er á því að svo sé og má nefna þrjú dæmi sem flestir 
lesendur ættu að kannast við: Fyrirspurnir þingmanna til ráðherra leiða oft til óþarfrar 
upplýsingaöflunar. Á fundum fer oft tími í umræðu um atriði sem óþarfi er að ræða. Mörg 
verk eru unnin af gömlum vana án þess að ástæðan sé þekkt. 

 
 

LOKAORÐ 
 
Agile aðferðafræðin hefur einkum verið notuð við hugbúnaðargerð en svolítil umræða er hafin um 
það hvernig hún geti nýst við annars konar verkefni og þá hvaða verkefni. Reynslan af stjórnlagaráði 
er dæmi um vel heppnaða slíka notkun og megin framlag greinarinnar er að lýsa því hvernig það 
gekk fyrir sig. 
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Margt gerir erfitt um vik að fullyrða mikið um notkun tiltekinna aðferða eða aðferðafræði við 
stjórnun og það á við í þessu tilviki. Orð og hugtök eru notuð á ýmsa vegu og misræmi er algengt. Í 
hugum sumra er t.d. Scrum og agile nánast það sama en í hugum annarra er agile meira 
hugmyndafræði eða aðferðafræði og Scrum ein af mörgum aðferðum sem flokka má undir agile 
aðferðafræðina. Þar fyrir utan eru aðstæður ólíkar og notkun aðferða misjöfn. Það er til dæmis erfitt 
að finna sambærilega teymisvinnu og átti sér stað í stjórnlagaráði. Engu að síður er það meðal 
viðfangsefna fræðimanna, ráðgjafa og stjórnenda að draga fram atriði sem geta átt við í mörgum 
tilvikum og það var reynt að gera í þessari grein. 
 
Starf stjórnlagaráðs er að mörgu leyti einstakt og áhugavert og margir þættir sem vert væri að 
rannsaka. Snjólfur Ólafsson (2011) lýsir t.d. starfi stjórnlagaráðs í grein sinni Starfið í stjórnlagaráði 
og þar er meðal annars fjallað um hópinn eða teymið, þ.e. fulltrúana. Meira hefur þó verið rætt um 
afurð vinnunnar, þ.e. tillögu stjórnlagaráðs um nýja stjórnarskrá, en þó ekki í fræðigreinum. 
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SAMANTEKT  

 
Markaðshneigð er ákveðin tegund fyrirtækjamenningar sem einkennist af ætlun 
fyrirtækis til að færa viðskiptavinum sínum framúrskarandi gæði með það að 
markmiði að hámarka hagnað. Í fyrirtæki með hátt stig markaðshneigðar er áhersla 
á viðskiptavininn því grundvöllur í allri starfseminni og allir innan fyrirtækisins 
vinna að þessu sama marki. Markmið rannsóknarinnar var að leggja mat á 
markaðshneigð fyrirtækja á íslenskum auglýsingamarkaði og kanna samband 
markaðshneigðar þeirra og frammistöðu. Þátttakendur í rannsókninni voru 
starfsmenn á þremur stórum auglýsingastofum sem svöruðu MARKOR matskvarða 
sem er þekkt mælitæki við mat á markaðshneigð. Niðurstöður rannsóknarinnar 
bentu til þess að jákvætt samband sé á milli markaðshneigðar og frammistöðu 
fyrirtækja á markaðnum. Þrátt fyrir að stig markaðshneigðar á markaðnum hafi 
mælst nokkuð yfir meðallagi er töluvert svigrúm fyrir fyrirtæki til að auka hana. Þá 
má sér í lagi benda á að bæta mætti miðlun upplýsinga innan fyrirtækjanna um 
markaðinn, en slík miðlun er einn af grundvallarþáttum þess að fyrirtæki geti náð 
mikilli markaðshneigð.  

 
 

INNGANGUR  
 
Markaðshneigð (market orientation) er eitt mest rannsakaða hugtakið innan markaðsfræðinnar 
(Gebhardt, Carpenter og Sherry, 2006; Tomaskova, 2009). Um er að ræða ákveðna tegund 
fyrirtækjamenningar (Narver og Slater, 1990) þar sem ákveðinni aðferðafræði er beitt (Kohli og 
Jaworski, 1990) við að uppfylla þarfir viðskiptavina. Markaðshneigð einkennist af ætlun 
fyrirtækisins til að færa viðskiptavinum framúrskarandi gæði með það að markmiði að hámarka 
hagnað (Darroch, Miles, Jardine og Cooke, 2004; Kara, Spillan og DeShields, 2005) eða í tilfelli 
fyrirtækja sem ekki eru rekin í ágóðaskyni að ná viðunandi fjárhagslegri niðurstöðu. Menning 
markaðshneigðs fyrirtækis einkennist af áherslu á viðskiptavininn sem verður miðdepillinn í allri 
stefnumótun og öll ákvarðanataka tekur mið af því (Darroch o.fl., 2004; Deshpande og Webster, 
1989).  
 
Nokkrar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á Íslandi á undanförnum árum þar sem einblínt er á 
markaðshneigð fyrirtækja, ýmist markaðhneigð einstakra fyrirtækja eða markaðshneigð fyrirtækja á 
ákveðnum mörkuðum eða sviðum. Má þar nefna rannsóknir á tryggingafyrirtækjum (Auður 
Hermannsdóttir, 2006), bönkum (Guðrún Erla Jónsdóttir, 2006; Schalk, 2008), 
hugbúnaðarfyrirtækjum (Hinrik Fjeldsted, 2008), sprotafyrirtækjum (Signý Hermannsdóttir, 2010), 
lyfjafyrirtæki (Lena Heimisdóttir, 2008) og ýmsum opinberum fyrirtækjum (Ásdís Gíslason, 2011; 
Ingibjörg Sigþórsdóttir, 2008; Þórhallur Guðlaugsson, 2010). 
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Markmið rannsóknarinnar er að auka við þessa flóru íslenskra rannsókna og kanna markaðshneigð 
fyrirtækja á íslenska auglýsingamarkaðnum. Með auknum rannsóknum á fleiri mörkuðum verður 
mögulega síðar meir hægt að átta sig á mismunandi möguleikum og áhrifum markaðshneigðar á 
ólíkum mörkuðum og þar með dýpka skilning á viðfangsefninu. Auk þess að leggja mat á 
markaðshneigð fyrirtækjanna verður frammistaða þeirra í samanburði við samkeppnisaðila athuguð 
og sambandið milli markaðshneigðar og frammistöðu kannað. Rannsóknarspurningin sem leitað er 
svara við er: Er samband milli markaðshneigðar og frammistöðu fyrirtækja á íslenska 
auglýsingamarkaðnum? 
 
Byrjað verður á að fjalla um markaðshneigð, forsendur hennar ásamt þeim áhrifum og ávinningi sem 
rannsóknir hafa sýnt að markaðshneigð getur skilað fyrirtækjum. Í kjölfarið verður farið yfir þá 
aðferðafræði sem beitt var við rannsóknina, greint frá niðurstöðum og þær síðan ræddar í samhengi 
við fyrri rannsóknir.  
 
 

MARKAÐSHNEIGÐ  
 
Markaðsáhersla (marketing concept) er ákveðin hugmyndafræði sem byggist á því að grunnurinn að 
velgengni fyrirtækja sé áhersla á að uppfylla þarfir og væntingar viðskiptavina (Drucker, 1954; Kohli 
og Jaworski, 1990; Wrenn, 1997). Innleiðing þessarar hugmyndafræði í starfsemi fyrirtækja hefur 
verið nefnd markaðshneigð (Brownlie og Saren, 1992; Darroch o.fl., 2004; Esteban o.fl., 2002; 
Gainer og Padanyi, 2002; Kohli og Jaworski, 1990; Pitt, Caruana og Berthon, 1996; Wrenn, 1997). Í 
fyrirtækjum með hátt stig markaðshneigðar er stöðugt unnið að því að uppfylla þarfir viðskiptavina 
og færa þeim framúrskarandi gæði, en það er talið forsenda þess að hægt sé að hámarka hagnað 
fyrirtækisins (Darroch o.fl., 2004; Kara, Spillan og DeShields, 2005).  
 
Innan markaðshneigðra fyrirtækja er rík áhersla lögð á söfnun upplýsinga um markaðinn, m.a. með 
markaðsrannsóknum. Unnið er markvisst að því að miðla þeim upplýsingum innan fyrirtækjanna og í 
kjölfarið unnið að viðbrögðum við upplýsingunum (Day, 1994; Kohli og Jaworski, 1990; Sinkula, 
1994). Við mat á því hversu markaðshneigð fyrirtæki eru er því algengast að mæla hvernig fyrirtækin 
standa að þessum þáttum, þ.e. söfnun, miðlun og viðbrögðum við upplýsingum um markaðinn (sjá 
t.d. Aggarwal og Shingh, 2004; Kohli, Jaworski og Kumar, 1993; Kurtinaitiene, 2005). 
 
Forsendur markaðshneigðar 

Til að hægt sé að hlúa að og byggja upp aukna markaðshneigð innan fyrirtækja verða ákveðnar 
forsendur að vera til staðar. Þrjár helstu forsendurnar eru trú æðstu stjórnenda á markaðshneigð, gott 
samspil deilda og styðjandi skipulag fyrirtækja.  
 
Viðhorf æðstu stjórnenda til markaðshneigðar ásamt trú þeirra og skuldbinding gagnvart 
hugmyndafræði markaðsáherslu er grundvallarforsenda þess að markaðshneigð fyrirtækis geti verið 
mikil (Chelariu, Quattarra og Dadzie, 2002; Kohli og Jaworski, 1990; Pelham, 1997). Stjórnendur 
verða með aðgerðum sínum að sýna hversu mikla áherslu þeir vilja að fyrirtækið leggi á 
markaðshneigð og senda skýr boð um að allir í fyrirtækinu þurfi stöðugt að vera skuldbundnir 
hugmyndafræði markaðsáherslu (Castro, Armario og Sánchez del Río, 2005; Kohli og Jaworski, 
1990; Pelham, 1997). 
 
Samspil og samskipti á milli deilda verða að vera góð til að markaðshneigð geti verið mikil innan 
fyrirtækis. Þá skipta máli bæði formleg og óformleg samskipti (Kohli og Jaworski, 1990). Deilur 
milli deilda geta hamlað miðlun upplýsinga um markaðinn og samvinnu á milli deilda sem er einn af 
grunnþáttum markaðshneigðar. Deilur og spenna á milli deilda getur þannig hamlað markaðshneigð 
(Jaworski og Kohli, 1993; Kohli og Jaworski, 1990; Selnes, Jaworski og Kohli, 1996). 
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Ef fyrirtæki ætlar sér að hlúa að eða auka markaðshneigð verður skipulag fyrirtækisins að vera þess 
eðlis að það styðji við hana (Gosh o.fl. 1994). Miðstýring er almennt talin hafa neikvæð áhrif á 
markaðshneigð (Jaworski og Kohli, 1993; Lee og Tsai, 2005; Valera og Rio, 2003). Mikilvægt er að 
umbunarkerfi fyrirtækja miðist við og stuðli að markaðshneigð (Chelariu, Quattarra og Dadzie, 2002; 
Jaworski og Kohli, 1993; Kohli og Jaworski, 1990; Mohr-Jackson, 1991; Pelham, 1997; Pulendran, 
Speed og Widing, 2003; Selnes, Jaworski og Kohli, 1996). 
 
Ávinningur markaðshneigðar 

Ávinning af markaðshneigð má í grunninn flokka í fjóra þætti; jákvæð áhrif á viðskiptavini, jákvæð 
áhrif á viðbrögð starfsmanna, jákvæð áhrif á samkeppnisstöðu fyrirtækja og jákvæð áhrif á 
frammistöðu fyrirtækja. 
 
Rannsóknir hafa sýnt jákvæð tengsl á milli markaðshneigðar og ánægju viðskiptavina (Castro, 
Armario og Sánchez del Río, 2005; Gainer og Padanyi, 2002). Niðurstöður Narver og Slater (1990) 
og Maydeu-Olivares og Lado (2003) sýndu jafnframt að fyrirtæki með mikla markaðshneigð halda 
betur í viðskiptavini en fyrirtæki með litla markaðshneigð. Grundvallarástæða þess að aukin 
markaðshneigð hefur jákvæð áhrif á viðskiptavini er að fyrirtæki með mikla markaðshneigð hafa 
betri skilning á þörfum viðskiptavina en fyrirtæki með minni markaðshneigð (Kara, Spillan og 
DeShields, 2005). Markaðshneigð fyrirtæki leggja áherslu á ítarlega þekkingu á þörfum og löngunum 
viðskiptavina og vinna stöðugt að því að færa þeim framúrskarandi gæði með því að uppfylla þarfir 
þeirra (Bell og Emory, 1971; Darroch o.fl., 2004; Kara, Spillan og DeShields, 2005; Lawton og 
Parasuraman, 1980; Pitt, Caruana og Berthon, 1996; Wrenn, 1997). 
 
Markaðshneigð hefur reynst hafa jákvæð áhrif á starfsánægju (Kantsperger og Kunz, 2005; Kohli og 
Jaworski, 1990; Mohr-Jackson, 1991; Siguaw, Brown og Widing, 1994) og auka tryggð starfsfólks 
(Castro, Armario og Sánchez del Río; 2005; Jaworski og Kohli, 1993; Kohli og Jaworski, 1990; 
Mohr-Jackson, 1991; Selnes, Jaworski og Kohli, 1996; Siguaw, Brown og Widing, 1994). Samhugur 
meðal starfsmanna (espirit de corps) hefur einnig reynst meiri í markaðshneigðum fyrirtækjum 
(Jaworski og Kohli, 1993; Kohli og Jaworski, 1990). Talið er að ástæðan sé helst sú að 
markaðshneigð auki tengsl milli starfsmanna ásamt því að veita þeim þá tilfinningu að þeir tilheyri 
ákveðnum hópi sem sameiginlega vinnur að því markmiði að uppfylla þarfir og væntingar 
viðskiptavina (Kohli og Jaworski, 1990). 
 
Í rannsókn Baker og Sinkula (1999) komu fram jákvæð tengsl milli markaðshneigðar og aukningar á 
markaðshlutdeild fyrirtækja. Rannsókn Narver og Slater (1990) sýndi að þau fyrirtæki sem voru hvað 
mest markaðshneigð höfðu skapað aðgangshindranir á markaði. Báðir þessir þættir, aukning á 
markaðshlutdeild og aðgangshindranir, eru til þess fallnir að auka líkur á því að fyrirtæki nái að 
viðhalda samkeppnisforskoti. 
 
Jaworski og Kohli (1993) fundu sterk jákvæð tengsl milli markaðshneigðar og heildarframmistöðu 
fyrirtækja. Fjöldi rannsókna hefur stutt það að markaðshneigð hafi fjárhagslega jákvæð áhrif á 
fyrirtæki (Kara, Spillan og DeShields, 2005; Kohli og Jaworski, 1990; Maydeu-Olivares og Lado, 
2003; Narver og Slater, 1990; Ozawa, Cross og Henderson, 2004; Slater og Narver, 1994). Sterk 
tengsl hafa fundist milli markaðshneigðar og hagnaðar (Homburg og Pflesser, 2000; Kurtinaitiene, 
2005; Martin-Consuegra og Esteban, 2007; Narver og Slater, 1990; Pelham og Wilson, 1996) og í 
rannsóknum Narver og Slater (1990) og Slater og Narver (1994) var sýnt fram á jákvætt samband 
milli markaðshneigðar og arðsemi eigna. Með hliðsjón af niðurstöðum þessarra rannsókna er 
eftirfarandi tilgáta sett fram: 
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H1:  Jákvætt samband er á milli markaðshneigðar fyrirtækja á íslenskum 
auglýsingamarkaði og heildarframmistöðu þeirra. 

 
Hér á eftir verður farið yfir þá aðferð sem beitt var við að ná markmiðum rannsóknarinnar og svara 
rannsóknarspurningunni um hvort samband sé á milli markaðshneigðar og frammistöðu fyrirtækja á 
íslenska auglýsingamarkaðnum. Greint verður frá því mælitæki sem notað var, þátttakendum 
rannsóknarinnar ásamt því að farið verður yfir þá framkvæmd sem beitt var. 
 
Mælitæki 

Við mat á markaðshneigð var notaður hinn þekkti matskvarði MARKOR, en hann er eitt mest notaða 
mælitækið í rannsóknum á markaðshneigð (sá t.d. Aggarwal og Shingh, 2004; Baker og Sinkula, 
1999; Bigne o.fl., 2004; Kara, Spillan og DeShields, 2005; Kurtinaitiene, 2005; Perry og Shao, 2002; 
Pitt, Caruana og Berthon, 1996; Pulendran, Speed og Widing, 2003; Raju og Lonial, 2001; Varela og 
Rio, 2003; Vorhies og Harker, 2000) þó oft sé hann aðlagaður að einhverju leyti. Upphaflega var 
MARKOR kvarðinn settur fram árið 1993 af Kohli og Jaworski en sú útgáfa sem notuð var í 
rannsókninni er endurbætt útgáfa Matsuno, Mentzer og Rentz frá árinu 2000. Í útgáfu þeirra 
Matsuno, Menzer og Rentz er tekið á fleiri þáttum sem geta haft áhrif á viðskiptavini og samkeppni 
en í útgáfu Kohli og Jaworski og var af þeim sökum ákveðið að nota útgáfuna frá árinu 2000.  
 
Notuð var íslensk útgáfa af matskvarðanum úr rannsókn Auðar Hermannsdóttur (2006), en til að 
fyrirbyggja misskilning sem upp kynni að koma vegna þýðingar var sérhver spurning jafnframt höfð 
á ensku. 
 
Kvarðinn samanstóð af 44 staðhæfingum til að leggja mat á markaðshneigð. Í 15 staðhæfingum var 
lagt mat á söfnun upplýsinga, í 12 staðhæfingum var lagt mat á miðlun upplýsinga innan 
fyrirtækisins og í 17 staðhæfingum var lagt mat á viðbrögð við upplýsingum. Alls voru notaðar 7 
staðhæfingar til að leggja mat á frammistöðu fyrirtækisins í samanburði við samkeppnisaðila. Sýnt 
hefur verið fram á sterk tengsl slíkra huglægra mælikvarða og hlutlægra mælikvarða á frammistöðu 
(Dess og Robinson, 1984). Í rannsóknum á tengslum markaðshneigðar og frammistöðu er algengt að 
slíkum huglægum mælikvörðum sé beitt (sjá t.d. Jaworski og Kohli, 1993; Narver og Slater, 1990; 
Slater og Narver, 1994) og þar af leiðandi var talið viðunandi að beita þeirri aðferð við mat á 
frammistöðu. Beitt var 5 punkta Likert kvarða, en það er algengast að sá kvarði sé notaður þegar 
MARKOR er beitt. Í þeim breytum þar sem mat var lagt á markaðshneigð táknaði 1 að þátttakendur 
væru mjög ósammála þeirri staðhæfingu sem sett var fram og 5 táknaði að þeir væru mjög sammála 
staðhæfingunni. Í þeim breytum þar sem mat var lagt á frammistöðu táknaði 1 að þátttakendur teldu 
að frammistaða fyrirtækisins væri langt fyrir neðan frammistöðu samkeppnisaðila en 5 táknaði að 
þátttakendur teldu frammistöðu fyrirtækisins langt fyrir ofan frammistöðu samkeppnisaðila. 
 
Auk breyta sem snéru að markaðshneigð og frammistöðu voru 2 bakgrunnsbreytur þar sem 
þátttakendur merktu annars vegar við hvort þeir væru stjórnendur eða ekki stjórnendur og hins vegar 
hversu lengi þeir höfðu starfað hjá fyrirtækinu. 
 
Þátttakendur 

Upphaflega var haft samband við þær sjö auglýsingastofur sem eru aðilar að Sambandi íslenskra 
auglýsingastofa, en þær eru stærstu auglýsingastofur landsins. Ekkert svar barst frá þremur stofum 
þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir og forsvarsmenn einnar stofu neituðu þátttöku á þeirri forsendu að 
spurningalistinn hentaði ekki þeirra atvinnugrein. Þátttakendur í rannsókninni voru því frá þremur 
auglýsingastofum. Vegna trúnaðar verður ekki greint frá því um hvaða auglýsingastofur er að ræða, 
heldur verða þær auðkenndar með bókstöfunum A, B og C. Líkt og sjá má í töflu 1 voru þátttakendur 
bæði úr hópi stjórnenda og almennra starfsmanna.  
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Tafla 1. Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur 

Auglýsingatofa 
A

Auglýsingastofa 
B

Auglýsingastofa 
C

Samtals

Fjöldi þátttakenda 7 3 6 16
Hlutfall af fj ölda 
starfsmanna

23% 21% 20% 22%

Staða
    Stjórnendur 2 2 4 8
    Almennir starfsmenn 5 1 2 8  

 
Þrátt fyrir að þátttakendur hafi ekki verið mjög margir voru þeir þó rúmlega fimmtungur starfsmanna 
á þessum þremur auglýsingastofum. Vissulega hefði verið ákjósanlegt að fleiri af starfsmönnum 
stofanna hefðu tekið þátt, en höfundar líta samt sem áður svo á að þar sem um er að ræða fimmtung 
starfsmanna, sé hægt að gera ráð fyrir að niðurstöðurnar gefi ágæta mynd af þeirri menningu sem 
ríkir á hverjum stað. 
 
Framkvæmd 

Haft var samband við framkvæmdastjóra þeirra sjö auglýsingastofa sem eru aðilar að Sambandi 
íslenskra auglýsingastofa þar sem óskað var eftir þátttöku þeirra við rannsóknina. Líkt og komið 
hefur fram barst ekkert svar frá þremur þessara stofa og forsvarsmenn einnar stofu neituðu þátttöku. 
Óskað var eftir því að bæði stjórnendur og almennir starfsmenn tækju þátt í rannsókninni. MARKOR 
matskvarðinn var settur upp á vefsíðunni CreateSurvey.com og tengill á kvarðann sendur 
framkvæmdastjórum hverrar auglýsingastofu með tölvupósti í ágúst 2011. Óskað var eftir því að 
framkvæmdastjórarnir áframsendu tölvupóstinn á alla starfsmenn og hvettu þá til þátttöku. Erfiðlega 
gekk að ná inn svörum og var fjölmörgum og ítrekuðum aðferðum beitt til þess, m.a. ítrekanir í 
tölvupósti og símtöl. Opið var fyrir þátttöku í könnuninni í þrjár vikur og á þeim tíma stöðugt unnið 
að því að reyna að fá starfsfólk til að svara. 
 
 

NIÐURSTÖÐUR 
 
Með MARKOR kvarðanum er lagt mat á þrjá grundvallarþætti markaðshneigðar; söfnun upplýsinga 
um markaðinn, miðlun þeirra innan fyrirtækisins og viðbragð við upplýsingum. Líkt og hefð er fyrir 
þegar markaðshneigð er mæld með MARKOR var hvert atriði kvarðans látið vega jafn þungt við mat 
hvers þáttar. Hver þáttur var svo látinn vega jafn þungt við heildarmat á stig markaðshneigðar þar 
sem lágt gildi merkir að um lágt stig markaðshneigðar sé að ræða og hátt gildi merkir að um hátt stig 
markaðshneigðar sé að ræða. Lægsta gildið er 1 og hæsta gildið 5. Í töflu 2 má sjá gildi fyrir söfnun 
upplýsinga, miðlun þeirra og viðbrögð hjá hverju fyrirtæki ásamt stigi markaðshneigðar. Í töflunni er 
jafnframt að finna þessar upplýsingar um markaðinn í heild, þ.e.a.s. heildarniðurstöður frá 
þátttakendum óháð fyrirtæki. 
 
Tafla 2. Stig markaðshneigðar 

M sf N M sf N M sf N M sf N
Söfnun upplýsinga 3,70 0,736 7 3,73 0,115 3 3,98 0,505 3 3,780,575 13
Miðlun upplýsinga 3,73 0,593 7 3,06 0,530 3 3,77 0,462 5 3,61 0,577 15
Viðbrögð við upplýsingum 4,16 0,617 6 3,96 0,355 3 4,19 0,364 5 4,13 0,463 14
Markaðshneigð

Auglýsingatofa 
A

Auglýsingastofa 
B

Auglýsingastofa 
C

Markaðurinn í 
heild

3,843,983,583,86  
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Við mat á frammistöðu voru þátttaendur beðnir um að bera heildarframmistöðu fyrirtækisins á 
síðasta ári saman við helstu samkeppnisaðila. Auglýsingastofa C reyndist vera með hæsta mat á eigin 
frammistöðu (M=4,00; sf=0,632; N=6), Auglýsingastofa A var með næsta hæsta matið (M=3,71; 
sf=0,756; N=7) og Auglýsingastofa B með það lægsta (M=3,33; sf=0,577; N=3). Þar sem fáir 
þátttakendur voru frá hverju fyrirtæki er ekki óeðlilegt að tölfræðipróf sýndi ekki mun á 
meðalgildum milli hópa (p > 0,05). 
 
Þar sem einungi þrjú fyrirtæki voru til skoðunar er ekki hægt að beita hefðbundnum aðferðum við 
mat á sambandi á milli markaðshneigðar og frammistöðu. Sambandið er þó hægt að skoða með 
öðrum leiðum en hefðbundnum tölfræðigreiningum. Á mynd 1 má sjá sambandið milli 
markaðshneigðar og frammistöðu. Athygli er vakin á því að báðir ásar grafsins byrja á tölugildinu 3 
og ná upp í 5. 

 

A 

B 

C 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

3 3.5 4 4.5 5 

F
ra

m
m

is
ta

ða
 

Markaðshneigð 
 

Mynd 1. Samband markaðshneigðar og frammistöðu 

 
Mynd 1 gefur til kynna að um jákvætt samband sé að ræða á milli markaðshneigðar og frammistöðu. 
Sú auglýsingastofa sem mælist með hæsta stig markaðshneigðar mælist jafnframt með bestu 
frammistöðuna í samanburði við samkeppnisaðila að mati þátttakenda. Sú auglýsingastofa sem 
mælist með lægsta stig markaðshneigðar mælist með lökustu frammistöðuna í samanburði við 
samkeppnisaðila. 
 

 
UMRÆÐA OG ÁLYKTANIR  

 
Niðurstöður rannsóknarinnar styðja þá tilgátu sem sett var fram um að jákvætt samband sé á milli 
markaðshneigðar íslenskra auglýsingastofa og heildarframmistöðu þeirra. Niðurstöðurnar samræmast 
því þeim fjölda rannsókna sem leitt hafa í ljóst þetta jákvæða samband (sjá t.d. Jaworski og Kohli, 
1993; Kara, Spillan og DeShields, 2005; Maydeu-Olivares og Lado, 2003; Narver og Slater, 1990; 
Ozawa, Cross og Henderson, 2004). Rannsóknin bendir þó til þess að íslenskar auglýsingastofur geti 
unnið nokkuð í því að bæta markaðshneigð sína. Í því samandi virðist sá þáttur markaðshneigðar sem 
snýr að miðlun upplýsinga um markaðinn innan fyrirtækjanna, vera nokkuð ábótavant og líklega 
tilefni fyrir fyrirtækin til að huga sérstaklega að þeim þætti. Það sem einkennir fyrirtæki með mikla 
markaðshneigð er fyrst og fremst þekking og skilningur á þörfum viðskiptavina (Kara, Spillan og 
DeShields, 2005). Slík fyrirtæki leggja áherslu á að allir innan fyrirtækisins vinni að því að uppfylla 
þarfirnar, en til að slíkt takist er nauðsynlegt að allir starfsmenn hafi góðar upplýsingar um hverjar 
þarfirnar eru. Miðlun upplýsinga um markaðinn er því í raun forsenda þess að allir geti tekið þátt í að 
uppfylla þarfir viðskiptavina. 



144 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 23.mars 2012  
 

Þrátt fyrir að þær auglýsingastofur sem tóku þátt í rannsókninni séu allar stórar á íslenskum markaði, 
hefði verið ákjósanlegt að fleiri stofur hefðu tekið þátt til að fá betri upplýsingar um hver 
markaðshneigðin er almennt á þessum markaði. Ákveðnar líkur eru á því að þeir sem samþykki 
þátttöku í rannsókn sem þessari séu einmitt þeir sem huga meira að þessum málum en aðrir. Það gæti 
því verið að þessar þrjár stofur sem samþykktu þátttöku séu í raun markaðshneigðari en þær sem ekki 
tóku þátt. Niðurstöður um markaðshneigð þessa markaðar ber að líta í því ljósi og hafa í huga að hún 
kann að vera nokkuð lægri í raun yfir markaðinn í heild. Jafnframt hefði verið ákjósanlegt að fleiri 
innan hvers fyrirtækis hefðu tekið þátt. Það hefði að öllum líkindum gefið betri og raunhæfari mynd 
af stöðunni. Einnig ber að benda á að sú aðferð sem notuð var við að meta frammistöðu 
fyrirtækjanna er ekki yfir gagnrýni hafin. Þrátt fyrir að nokkuð sé um að slíkum huglægum 
mælingum sé beitt í rannsóknum sem þessum (sjá t.d. sjá t.d. Jaworski og Kohli, 1993; Narver og 
Slater, 1990; Slater og Narver, 1994) geta þær aldrei talist jafn áreiðanlegar og rauntölur úr rekstri 
fyrirtækjanna.  
 
Áhugavert er að skoða fleiri og fjölbreyttari markaði á Íslandi og leggja mat á samband 
markaðshneigðar og frammistöðu t.d. við ólík samkeppnisskilyrði. Þrátt fyrir að huglægu 
mælikvarðarnir á frammistöðu séu gjarnan notaðir væri óneitanlega ákjósanlegt að nálgast hlutlæga 
mælivarða á þessa þætti. 
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