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Útdráttur 
Í þessari ritgerð mun vera skoðað hvað þekkingarhagkerfið sé. Farið verður í hlutverk ríkis og 

sveitafélaga í uppbyggingu þekkingarhagkerfis og kröfu þegna um samfélagsleg skilyrði. 

Gerð verða skil á nýsköpun og leið Finna að mikilli nýsköpun og sömuleiðis hver staða 

hennar er á Íslandi. Loks verður farið í mikilvægi menntakerfis í þekkingarþjóðfélagi og stöðu 

menntakerfis Íslands. Farið verður almennt í hvað þekkingarþyrpingar eru og þróun þeirra í 

Finnlandi og Kísildalnum í Bandaríkjunum borin saman. Loks verður rætt hvort raunhæft sé 

fyrir Íslendinga að stofna til þekkingarhagkerfis og mögulegar leiðir til þess.  

Niðurstöður sýna að Íslendingar verji talsverðu fé til rannsókna og þróunar og í 

menntakerfið en árangur nýsköpunar sé ekki í samræmi við framlög. Til að auka nýsköpun er 

nauðsynlegt að efla menntakerfið umtalsvert, og þá sérstaklega á sviði náttúruvísinda, 

stærðfræði og verkfræði. Við uppbyggingu þekkingarþyrpingar hér á landi er skynsamlegast 

að feta í spor Finna. Sú leið tryggir mikinn hagvöxt auk þess sem jöfnuður í samfélaginu er 

mikill.  
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Inngangur 
Miklar breytingar hafa orðið nýlega á efnahag Íslendinga. Hagkerfi okkar hefur hrunið og á 

slíkum stundum er brýnt að finna leiðir til að endurbyggja hagkerfið til framtíðar. Markaður 

og stjórnmál eiga í stöðugri baráttu í mótum lífskjara og lífshátta fólks. Mikilvægt er að finna 

málamiðlanir á milli hagkvæmni og réttlætis (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 

2005:12). 

Þekking hefur alltaf verið uppspretta framfara (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 

2005: 331). Þekkingu og vitsmuni þurfti til að finna upp eldinn á sínum tíma og allar framfarir 

miðast við að þekkingu hafi verið beitt. Náttúruauðlindir er hægt að ofnota, en það sama á 

ekki við um vitsmuni. Þekking eykst við notkun hennar, en hún minnkar ekki (Stefán 

Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 234). Allir sem fylgjast með gangi mála í heiminum 

vita að menntun er mikilvæg í nútímaþjóðfélagi. Brýnd er fyrir ungmennum nauðsyn þess að 

halda skólagöngu sinni áfram til að öðlast samkeppnishæfa þekkingu og þar af leiðandi getað 

skapað sér góða stöðu á vinnumarkaði. Menntun er lykilþáttur í efnahagsþróun og almennum 

framförum þjóðfélagsins (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 293). 

      Þekking veldur stöðugri þróun í þjóðfélaginu þar sem fyrrum grunnatvinnuhættir eru 

leystir af hólmi, nýjar atvinnugreinar koma inn og eldri breytast. Iðnaðarhagkerfið þróaðist 

yfir í það sem er kallað þekkingarhagkerfi (e: the knowledge economy), en það einkennist af 

viðskiptum með upplýsingar. Þekkingarhagkerfið felur því í sér aukið hlutverk þekkingar sem 

uppsprettu nýsköpunar og hagvaxtar, tilkomu nýrra atvinnugreina og umbyltingu þeirra gömlu 

auk þess að skapa nýja markaði og starfshætti (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 

2005: 14). Með nýja framleiðsluþættinum urðu aðrar áherslur. Tvær af meginstoðum 

nútímaþjóðfélags; markaðskerfi og lýðræðiskerfi tóku á sig ný form og grundvallarbreytingar 

urðu í heimi viðskipta og stjórnmála. Meginástæða breytinganna var upplýsingatækni og 

frjálslegra hugarfar sem krafðist afnáms ýmissa hindrana í viðskiptum og fjármagnsflæði 

(Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 12).  

Nýja hagkerfið skapar óáþreifanleg verðmæti, t.d. tækni, mannauð og hugverk (A&P 

Árnason, 2005). Allra mikilvægasta hráefnið í þekkingarhagkerfinu er mannauður. 

Hámenntað og fært starfsfólk er mikilvægur hluti til að sigra í samkeppninni í 

þekkingarþjóðfélaginu (Castells og Himanen, 2002: 2). Ósýnileg framleiðslugæði vega meira 

en þau sýnilegu, hugvit leysir handafl af hólmi og nýjir starfs- og stjórnunarhættir ryðja sér til 

rúms (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 311).  
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Stöðug þróun þjóðfélaga og samspil markaðar og velferðarríkis vekur áhuga höfundar og í 

þessari ritgerð mun vera skoðað hvað þekkingarhagkerfið sé. Þekkingarhagkerfið verður 

skoðað út frá Finnlandi, en þar hefur náðst góður árangur við uppbyggingu þess á stuttum 

tíma.  Áhuginn á Finnlandi er aðallega vegna árangurs Finna, en þeir eru ein fremsta þjóð í 

samkeppni og tækniþróun á sama tíma og þjóðfélagslegum markmiðum hefur verið fullnægt 

og sterkt velferðarkerfi byggt upp (Castells og Himanen, 2002: 3-4). Notaður er samanburður 

við leið Bandaríkjamanna við uppbyggingu þekkingarþyrpinga en sú leið er frábrugðin leið 

Finna. Einnig mun Ísland fá sinn þátt í umfjölluninni og sjónum beint að nýsköpunargetu og 

menntakerfi. Þróun þekkingarhagkerfis á Íslandi er borin saman við leið Finna og skoðað 

hvort grundvöllur sé fyrir Íslendinga að stofna þekkingarþyrpingu í Reykjavík.  

Byrjað verður á því að kynna þekkingarhagkerfi og þróun allt frá iðnbyltingunni. Farið 

verður í hlutverk ríkis og sveitafélaga í uppbyggingu þekkingarhagkerfis. Þá verður farið í 

kröfu þegna um samfélagsleg skilyrði. Gerð verða skil á nýsköpun og leið Finna að mikilli 

nýsköpun og sömuleiðis hver staða hennar er á Íslandi. Loks verður farið í mikilvægi 

menntakerfis í þekkingarþjóðfélagi og tengingu þess við atvinnulíf og stöðu menntakerfis 

Íslands. Farið verður almennt í hvað þekkingarþyrpingar eru, þróun þeirra í Finnlandi og 

Kísildalnum í Bandaríkjunum borin saman og gert ljóst fyrir því hvers vegna Íslendingar ættu 

heldur að velja leið þeirra fyrrnefndu við uppbyggingu þekkingarhagkerfis á Íslandi. Loks 

verður rætt hvort raunhæft sé fyrir Íslendinga að stofna til þekkingarhagkerfis og mögulegar 

leiðir til þess. Allt er hægt að gagnrýna og því verður í gagnrýni á þekkingarhagkerfið skoðuð. 

Frá iðnríki til þekkingarþjóðfélags 
Gullöld hagvaxtar Vesturlandanna varði frá 1950-1975. Á eftirstríðsárunum ríkti blandað 

hagkerfi og vöxtur velferðarkerfa jókst mjög sem og lífskjör almennings. Daniel Bell (1973) 

hitti naglann á höfðuð þegar hann spáði því að þekking, vísindi og rannsóknir yrðu smám 

saman mikilvægasti framleiðsluþáttur nútímaþjóðfélaga. Mikilvægasti hvati efnahagsframfara 

varð aukin útbreiðsla þekkingar og bætt og ódýrara aðgengi að henni (Mokyr, 2002).  

     Um 1970 hefst tími upplýsingatækninnar. Síðustu 2-3 áratugir hafa miklar og hraðar 

breytingar átt sér stað í tækni, atvinnulífi, stjórnmálum, félagsgerð, menningu og lífsháttum 

(Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 11). Þá varð þróun í tölvu- og hugbúnaði, 

stafrænni tækni, boðskipta- og líftækni en hún skapar nýja möguleika á nánast öllum sviðum 

atvinnulífs og getur af sér nýjar þjónustugreinar (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 

2005: 65). Þekking var smám saman að verða helsta uppspretta hagvaxtar og nýsköpunar 

(Bell, 1973: 126-127). Með tilkomu mikillar þróunar í tölvu- og upplýsingatækni hefur 
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þekkingarsamfélag myndast (A&P Árnason, 2005). Barátta iðnaðarhagkerfisins við vélarnar 

og efnisheiminn snerist í samskipti og átök á milli fólks þar sem upplýsingar skiptu mestu 

máli. Við búum í samfélagi þar sem upplýsingatæknin, alþjóðlegt tengslanet fjármálamarkaða, 

hreyfanlegir fjárfestar sem fá upplýsingar jafnhratt og þær berast og úrvinnsla úr upplýsingum 

er mikilvæg (Castells og Himanen, 2002: 1). Upplýsingatæki hefur gríðarlega mikla og 

fjölþætta nýtingarmöguleika auk þess sem hún er ódýr í framleiðslu og rekstri.  

     Í nýja hagkerfinu er meira sótt í öra nýsköpun, bætt gæði og aukinn hraða í framleiðslu og 

þjónustu við viðskiptavini, auk lágs kostnaðar. Markaðir hafa orðið óstöðugri og breytilegri 

og helstu keppinautar færst af heimamarkaði yfir á hnattrænan markað. Vörur og 

framleiðsluaðferðir eru fjölbreyttari og breytilegri en áður og handverk hefur aukist á ný. Nú á 

dögum eiga minni fyrirtæki og frumkvöðlar meiri möguleika að koma sér á framfæri auk þess 

sem nýsköpun og nýmæli juku vægi sitt miðað við það sem áður var (Stefán Ólafsson og 

Kolbeinn Stefánsson, 2005: 66). Eldri og hefðbundnari atvinnugreinar eru enn mikilvægar í 

nútímaþjóðfélagi þrátt fyrir upplýsingabyltinguna og þekkingarhagkerfið en í þeim eru 

tækifæri til umbóta með bættum skipulags- og stjórnunaraðferðum (Stefán Ólafsson og 

Kolbeinn Stefánsson, 2005: 73-74). 

     Í þekkingarhagkerfinu eiga lítil fyrirtæki meiri möguleika á að eflast og vaxa auk þess sem 

fyrirtæki vinna meira saman í stað þess að vera ein á báti. Dæmigert fyrirtækjaumhverfi er net 

smærri og stærri fyrirtækja og samþjöppun sérhæfðra fyrirtækja í svokallaðar 

þekkingarþyrpingar. Hægt er að líkja þekkingarþyrpingum nútímans við iðnaðarsvæðin þegar 

iðnaðarhagkerfið var í blóma sínum (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 61 og 

233). Í sumum þekkingarþyrpingum er að finna svokallað samvinnuumhverfi fyrirtækja þar 

sem áhersla er á samvinnu við önnur fyrirtæki til að auka samkeppnishæfni. Í öðrum og 

frjálslyndari þekkingarþyrpingum er unnið eftir stigveldi og samkeppnismarkmiðum til að 

hámarka árangur (Hall og Soskice, 2001: 8).  

    Ein helsta breyting iðnríkja í átt til þekkingarhagkerfa eru framleiðsluþættir. Á tímum 

iðnríkja voru náttúruauðlindir, vinnuafl, fjármagn, tækni og vaxandi gildi menntunar helstu 

framleiðsluþættirnir. Í þekkingarhagkerfi skiptir mannauður mestu máli auk fjármagns, tækni, 

tengsla og nýsköpunargetu. Þekkingin eykur hæfni mannfólksins og þar með verður 

mannauðurinn virkari en áður. Menntun verður mikilvægari og verðmætari og leikur stærra 

hlutverk í skipan fólks í störf og úthlutun kjara. Vakning hefur orðið á mikilvægi þess að 

fjárfesta í menntun og vaxtarskilyrðum barna (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 

14 og 16). Vaxandi áhersla er lögð á aukna menntun og hæfni vinnuaflsins en 

þekkingarfyrirtæki leita vel menntaðs vinnuafls, góðrar hæfni og góðs hugarfars. Í 
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þekkingarhagkerfinu er að finna hærri laun, aukna hagræðingu, meiri kröfur á starfsmenn og 

þar er faghæfni almennari en í iðnaðarhagkerfinu (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 

2005: 74). Nú keppast stöðugt fleiri borgir við að laða til sín hæft og vel menntað fólk því 

þekkingarfyrirtæki og sérhæfð þjónustufyrirtæki hafa tilhneigingu til að staðsetja sig í borgum 

þar sem þau hafa aðgang að slíku vinnuafli (Florida, 2002).  

     Í iðnríkjum var hagvöxtur mikill og lífskjör fóru mjög batnandi. Stéttamunur innan iðnríkja 

fór minnkandi en þeir heimshlutar sem ekki náðu að fylgja með iðnbyltingunni urðu eftir og 

hnattrænn ójöfnuður jókst. Í þekkingarhagkerfum er einnig hagvöxtur mikill og batnandi 

lífskjör. Launastigar breikka og launabil eykst í sumum tilfellum. Algengt var að starfsmenn 

ynnu allan sinn feril hjá sama fyrirtækinu í iðnaðarhagkerfinu en starfsferlar í 

þekkingarhagkerfinu eru óreglulegri, styttri og áhættusamari. Munur á milli faglærðra og 

ófaglærðra hefur almennt aukist, en Finnland og hinar skandinavísku þjóðirnar hafa komið í 

veg fyrir það með sterku velferðarkerfi (Castells og Himanen, 2002: 8).  

Samfélagslegar aðstæður í þekkingarhagkerfi 
Aukin hnattvæðing og innreið upplýsingatækninnar geta haft tvíþætt áhrif á þróun 

misskiptingar og samfélagslegra skilyrða, hún getur bæði aukið ójöfnuð og dregið úr honum. 

Hvort það verður fer eftir tíma og rúmi, en einkum aðstæðum í þjóðfélagsmálum viðkomandi 

ríkis. Karl Polanyi (1944) sýndi að óheftir markaðshættir leiddu til heldur mikils ójafnaðar og 

upplausnar í félagsgerð, sem síðan kallaði á að lýðræðisleg stjórnvöld tækju í taumana og 

settu hömlur á markaðsöflin til að milda áhrif þeirra og vernda stöðugleika í þjóðfélaginu. 

Stefna stjórnvalda hefur gríðarlega mikið að segja um þróun ójafnaðar og hefur skatta-, 

velferðar- og viðskiptastefna mest að segja í þeim efnum. Veikt velferðarkerfi stuðlar að 

tiltölulega mikilli fátækt, kemur verst niður á lægri starfstéttum og grefur undan forsendum 

opinbera velferðarríkisins, almannatryggingum, heilbrigðisþjónustu og skólum (Stefán 

Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 15-16, 154 og 159). Skandinavar hafa sett stjórnvöld 

í stærra hlutverk en margar aðrar þjóðir og eru þekktir fyrir viðamikil velferðarríki sín. 

Bandaríkin eru dæmi um land sem hefur sett markaðsöflin í stærra hlutverk (Stefán Ólafsson 

og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 85). Þar sem frjálshyggjuhugmyndafræði er ríkjandi eykst 

ójöfnuður mest. 

     Litla tekjuskiptingu er að finna á Norðurlöndunum og gætir hennar minnst í Finnlandi. Þó 

hefur verið aukning í tekjuskiptingu eftir árið 2000 einkum í Finnlandi og í Svíþjóð. Frá árinu 

1980 til aldamóta hefur tekjuójöfnuður í Finnlandi aukist um 16%, en á sama tíma í 

Bandaríkjunum um 25% sem er gríðarlega mikið. Frá því að upplýsingatæknin hóf innreið 
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sína í Bandaríkjunum hefur tímakaup þeirra með lægstu menntunina þarlendis beinlínis 

lækkað, laun þeirra sem eru með ígildi stúdentsgráðu hafa staðið í stað en þeir sem hafa lokið 

háskólanámi hafa hlotið umtalsverða launahækkun. Bil á milli launa þeirra mest og minnst 

menntuðu hefur því aukist í Bandaríkjunum. Meiri eftirspurn er eftir vel menntuðu fólki og 

því hækka tekjur þeirra. Þróun kjara og velferðar hefur verið betri í Evrópu en í 

Bandaríkjunum síðustu tvo áratugina, þó svo meira atvinnuleysi sé að finna á meginlandi 

Evrópu (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 152-154). 

     Besti árangur við að minnka fátækt og jafna lífskjaraskiptingu næst þar sem 

almannatryggingakerfin eru viðamest. Því örlátari og víðtækari sem almannatryggingar eru 

þeim mun færri búa við fátækt. Í löndum þar sem borgararéttindakerfi eru sterk er yfirleitt 

minni fátækt og meiri jöfnuður en í öðrum löndum (Stefán Ólafsson, 1999: 256). Í 

nútímahagkerfi er hæft og vel menntað starfsfólk lykilatriði fyrir fyrirtæki til að keppa á 

heimsmarkaði. Starfsmennirnir eru ekki síst að leita að vissum lífsstíl eða lífsgæðum en háum 

launum. Því er mikilvægt að bjóða uppá meiri lífsgæði og fjölbreytileika til að laða til sín 

vinnuafl til lengri tíma (Sassen, 2000). Ungt fólk gerir kröfu um áhugavert menningar- og 

afþreyingarumhverfi og ákjósanlegt umhverfi fyrir börn. Skilyrði fyrir búsetu og starfi þurfa 

því að vera góð til að laða að eftirsóknarvert vinnuafl (Stefán Ólafsson og Kolbeinn 

Stefánsson, 2005: 207 og 235). 

    Til að fyrirtæki nái árangri þarf það starfsfólk sem er tilbúið til að fjárfesta í nauðsynlegri 

hæfni. Ungt fólk vill ekki fjárfesta í ákveðinni hæfni ef starfsöryggi er ekki tryggt. Fyrirtækin 

þurfa því að tryggja starfsfólkið sitt gegn óöryggi svo það nái sér í þessa sérhæfni. Ekki er 

hægt að treysta einungis á atvinnurekendur og því er stefna ríkisins mikilvæg (Estevez-Abe, 

Iversen og Soskice, 2001: 145). Atvinnurekendur geta haft hagnað af velferðarkerfinu og 

stefnu þess henti það þeirra markaðsstefnu. Gott velferðarkerfi minnkar kostnað 

atvinnurekenda við að fá starfsmenn til að fjárfesta í hæfni sem þeir þurfa á að halda. 

Atvinnurekendur munu þannig styðja það velferðarkerfi sem er „rétt“ fyrir þá (Swenson, 

1997; Mares, 1998; Estevez-Abe, 1999). Á sama hátt munu skynsamir starfsmenn sem hafa 

fjárfest í sérstakri hæfni styðja það velferðarkerfi sem kemur þeim vel í framtíðinni (Iversen 

og Soskice, 2000). Þar sem sterka launasamninga er að finna tryggir það að fólk sæki sér 

ákveðna hæfni og um leið tryggir það atvinnuöryggi sitt. Velferðarkerfi getur því útvegað 

mikilvægan stuðning í samkeppni (Estevez-Abe, Iversen og Soskice, 2001).  

    Aukning tekjuójafnaðar á Íslandi fylgir sama mynstri og í Finnlandi og Svíþjóð (Stefán 

Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 155-156). Það er umhugsunarefni að 

ráðstöfunartekjur lágtekjufólks skuli vera betri í Finnlandi en á Íslandi, þegar haft er í huga að 
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á síðustu 4 áratugum hafa þjóðartekjur á mann almennt verið umtalsvert hærri á Íslandi en í 

Finnlandi (Stefán Ólafsson, 1999: 280). Þetta bendir til að velferðarkerfi Finnlands veiti betri 

þjónustu til lágtekjufólks og takist betur að jafna lífskjaraskiptingu en gert er á Íslandi. Helstu 

þættir sem skýra þróun tekna í Bandaríkjunum eru veiking launþegahreyfinga og styrkt 

samningsstaða fyrirtækja, lækkun lögbundinna lágmarkslauna og sömuleiðs lækkun skatta 

hátekjufólks og fyrirtækja. Ríkjandi hugarfar nýfrjálshyggjunnar felur í sér sátt við ofurlaun 

stjórnenda og umber mikinn ójöfnuð í samfélaginu (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 

2005: 152-154). Lágskattastefna ógnar jafnaðarmarkmiðum og grefur undan forsendum 

opinbera velferðarríkisins, almannatryggingum, heilbrigðisþjónustu og skólum hins opinbera 

(Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 15-16). Þjóðfélagsaðstæður eru mun betri í 

Skandinavíu þar sem ríkisvaldið hefur mikið vald en þar sem nýfrjálshyggjan er sterkari. Af 

þeirri ástæðu er það eftirsóknarvert fyrir Íslendinga að byggja upp þekkingarhagkerfi að 

skandinavískri fyrirmynd frekar en að feta í spor Bandaríkjamanna 

Nýsköpun 
Þekkingarhagkerfið er drifið áfram af fjármálamörkuðum, framtakssemi og mannauði. 

Grunnurinn að vexti framleiðslu er nýsköpun vöru, framleiðsla og skipulagning 

nýjungarinnar. Á bak við nýsköpun er menntað fólk, fjármögnun og hefð fyrir nýmælum. 

Framtakssemi er mikilvæg og sköpunargáfa líka (Castells og Himanen, 2002: 45-46). 

Nýmæli eru ný viðfangsefni sem eru tekin upp eða gömul sem leyst eru á nýjan máta. 

Nýsköpun getur verið tæki og tól eða ný þekking. Mikilvæg vísbending um þrótt og 

framfaraafl í þjóðfélaginu og mikilvægur þáttur þeirrar breytinga sem felast í tilkomu 

þekkingarhagkerfisins er síaukið hlutverk nýsköpunar. Sumir telja nýmæli vera mikilvægari 

en hefðbundnar rekstrarumbætur í atvinnulífi. Nýsköpun er forsenda fyrir fjölbreytni 

atvinnulífs og undirstaða sterkrar samkeppnisstöðu þess. Nýsköpun er eina tryggingin fyrir 

því að fyrirtæki geti haldist í fremstu röð á sínu sviði og staðist keppinautum snúninginn. 

Hraði og þróttur nýsköpunar verður þannig mikilvægur fyrir þá sem vilja bæta 

samkeppnisstöðu sína á markaði (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 308). 

     Samband er á milli nýmæla og hagsveiflna. Atkvæðamikil nýmæli sem breiðast út í 

atvinnulífinu skapa að öllu jöfnu uppsveiflu í hagvextinum (Schumpeter, 1939; 1943; 1991). 

Þegar gömlum venjum, hefðum og atvinnuvegum er breytt fylgir umrót, atvinnuleysi og 

sársauki en það er nauðsynlegur hluti af nýsköpunarferlinu sem viðheldur þrótti og framförum 

í þjóðfélaginu. Schumpeter taldi kreppur jafn mikilvægar og uppsveiflur í kapitalískri þróun 

því þær hreinsuðu út það sem væri úrelt. Hér á Íslandi skall á kreppa í október 2008 og 



 

11 

 

samkvæmt Schumpeter gæti kreppan verið okkar tækifæri til að skapa nýjungar og framþróun 

og taka næsta skref í þróun þjóðfélagsins.  

     Hlutverk frumkvöðla er jafn mikilvægt í atvinnulífinu og hagþróun. Frumkvöðull er 

skapandi  framkvæmdamaður. Þeir þróa nýjar og öflugar leiðir úr gömlum, úreltum og 

þreyttum framleiðsluferlum og starfsháttum. Hlutverk þeirra er í atvinnu- og hagþróun er því 

mikið (Drucker, 1993). Þeir nýta uppfinningar, finna nýjar leiðir og hafa auga fyrir tækifærum 

á markaðnum. Ferli frumkvöðla er nauðsynlegt fyrir framþróun framleiðslukerfa 

markaðsþjóðfélaga (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 60). 

Nýsköpun í Finnlandi 

Finnland er eitt öflugasta ríki á sviði rannsókna í heiminum (Tekes, e.d.). Grunnur sterkrar 

nýsköpunar í Finnlandi er mikill. Góð háskólamenntun og rannsóknir, fjármagn og 

nýsköpunarhugarfar skipta þar gríðarlega miklu (Castells og Himanen, 2002: 51). Þrátt fyrir 

djúpa kreppu í Finnlandi í byrjun 10. áratugsins tók ríkið þá ákvörðun að hækka framlag til 

rannsókna og þróunar úr 1,2% af vergri landsframleiðslu [VLF] í 2,2% fyrir árið 1992. 

Ákveðið var að hækka útgjöldin upp í 2,9% fyrir 1999 og um 2007 voru þau komin upp í 

3,4% af VLF, en aðeins Svíþjóð hafði meiri útgjöld til rannsókna og þróunar (OECD, 2009b). 

Þessa útgjaldastefnu sem var tekin til rannsókna og þróunar, þrátt fyrir erfiðar aðstæður í 

Finnlandi,  má þakka Science and Technology Policy Council sem er rekið af ríkinu (Castells 

og Himanen, 2002: 49). 

     Science and Technology Policy Council hefur verið hvetjandi og lagt áherslu á þörf fyrir 

hágæða menntun og rannsóknir á sviði tækni. Ráðið hefur dregið athygli að þörfinni fyrir 

aukið fjármagn til rannsókna og þróunar og nauðsyn þess að hvetja til nýsköpunar. Í ráðinu 

sitja 8 ráðherrar og tíu af rektorum bestu háskólanna í Finnlandi, forstjórar fyrirtækja og fleiri. 

Þetta ráð starfar beint undir forsætisráðherranum sem einnig situr fundi. Ráðið er því með 

þátttakendur frá öllum áttum atvinnulífsins og þjóðfélagsins (Castells og Himanen, 2002: 51). 

     Finnska ríkið hefur á snærum sínum tvær mjög sterkar stofnanir sem kallast Sitra og 

Tekes. Þessar stofnanir eru leiðandi í fjármögnun nýsköpunar. Sitra fjármagnar rannsóknir 

sem geta verið til framdráttar á mikilvægum svæðum í Finnlandi og er hlutverk sjóðsins 

bundið í lög. Lögbundnar skyldur sjóðsins eru að stuðla að stöðugri þróun í Finnlandi, 

hagvexti og samkeppnishæfni og samstarfi á alþjóðlegum mælikvarða. Auk þess að vera 

stærsti fjármögnunaraðili á sviði nýsköpunar í Finnlandi er Sitra þankabanki nýrra hugmynda 

og fjármagnar einnig frjóar hugmyndir sem hafa það ekki að markmiði að búa til söluvæna 

vöru eða geta bætt menntakerfið. Markmið Sitra er að framleiða og þróa alþjóðlega 
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samkeppnishæf og gróðavænleg fyrirtæki í Finnlandi. Fyrirækin þurfa að eiga möguleika, 

getu og vilja til að stækka á alþjóðlegum vettvangi (Sitra, e.d.). Innan Sitra er að finna 

svokallaða „Finnland 2015“ hópa sem innihalda færasta mannauð landsins frá stjórnvöldum, 

markaði og rannsóknum. Þessir hópar fara í ferðir til helstu þekkingaþyrpinga í 

Bandaríkjunum, Þýskalandi og Rússlandi til að auðga hugmyndir og rannsóknir (Castells og 

Himanen, 2002: 53-54).  

     Tekes er stofnun sem sér um fjármögnun fyrir viðskiptatengdar rannsóknir og 

þróunarverkefni. Ráðið starfar í samráði við háskóla, fyrirtæki, rýnihópa frá rannsóknum, 

iðnaði og yfirvöldum. Því er Tekes sveiganlegra og langsýnna en ef það væri partur af 

pólitískum strúktur. Helsti styrkleiki Tekes er hversu sjálfstæð stofnunin er, rétt eins og Sitra. 

Tekes er með skrifstofur í Peking, Brussel, Tokyo, Shanghaí, Kísildalnum og í 

Washingtonfylki (Tekes, e.d.). Tekes veitir meira fjármagn til fyrirtækis ef tengslanet þess er 

gott við önnur fyrirtæki og háskóla (Castells og Himanen, 2002: 52-53). 

     Síðan Tekes var stofnað er Sitra ekki bara í því að fjármagna rannsóknir og þróun heldur 

hefur fært áhersluna meira á nýsköpun og stofnun fyrirtækja. Tekes og Sitra mynda saman 

nauðsynlega hjálp fyrir fyrirtæki á viðkvæmu stigi og starfa náið saman. 95% fjármögnunar 

Sitra fer til fyrirtækja sem Tekes hefur veitt nýsköpunarstyrki áður (Castells og Himanen, 

2002: 54). Áhugavert er hversu stóran þátt ríkið á í fjármögnun Sitra og Tekes en þrátt fyrir 

það hafa þær ákvörðunarrétt og eru sjálfstæðar. 

Nýsköpun á Íslandi 

Íslendingar eru nýjungagjarnir, framsæknir og vinnufúsir í meira lagi og fljótir að temja sér 

nýja tækni (Stefán Ólafsson, 1996 og 1999; Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 

303). Íslendingar eru ekki í fremstu röð hvað snertir vöxt hinna nýju þjónustu- og 

upplýsingagreina atvinnulífsins (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 293). 

Almennt hefur vöxtur í hátæknigreinum íslenska atvinnulífins verið mjög ör eftir 1990, þó 

þetta svið sé enn mjög lítið í atvinnulífinu. Helstu fánaberar Íslands á sviði hátækni eru 

Íslensk Erfðagreining, Actavis, Marel, Össur og Medcare-Flaga. Einnig má nefna fyrirtækið 

CCP sem hefur náð miklum árangri með tölvuleik sinn EVE online. Ekki er nú framleitt 

mikið af hátæknivöru í landinu, en mikið er notaður hátæknibúnaður í þeirri atvinnustarfsemi 

sem er stunduð í landinu (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 306). Hlutur 

hátæknigreina af þjóðarframleiðslu árið 2001 var aðeins 2%, en var um 23% í Finnlandi og að 

meðaltali í OECD ríkjunum um 10% (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 307). 

Íslendingar eru miklir notendur upplýsingatækni þó þeir séu ekki miklir framleiðendur 
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upplýsingatæknivara eða hátæknilegra þekkingarvara. Þeir ættu að geta nýtt sér þessa tækni til 

umbóta og framfara. 

     Árlega framkvæmir Evrópusambandið rannsókn á nýsköpunargetu landa 

Evrópusambandsins auk nokkurra annarra, þar á meðal Íslands. Nýsköpunargetan er fundin út 

frá 5 mælivíddum, þrjár þeirra innihalda framlag til nýsköpunar og 2 þeirra árangur 

nýsköpunar. Þær mælivíddir sem snúa að framlagi til nýsköpunar eru: Formgerð (e. 

innovation drivers) sem mælir hversu góð formgerð, lög og reglur sé til staðar til nýsköpunar, 

þekkingarsköpun (e. knowledge creation) sem mælir fjárfestingar í rannsóknum og þróun og 

er lykilþáttur í afkastamiklum þekkingariðnaði, og frumkvöðlastarf (e. innovation & 

entrepreneurship) mælir tilraunir fyrirtækja til nýsköpunar. Tvær mælivíddir snúa að árangri í 

nýsköpun: Notkun (e. applications) mælir hvernig nýsköpun og hátækni kemur fram í vinnu 

og viðskiptum, og þekkingarauður (e. intellectual property) mælir nýmæli og skráningu 

einkaleyfa, vörumerkja og hönnunarvara. Mynd 1 sýnir nýsköpunargetu þjóða árin 2004, 

2006 og 2008. Árið 2008 hafa Svisslendingar mestu nýsköpunargetu rannsóknarinnar. Allar 

þjóðir nema Danir og Svíar hafa bætt nýköpunargetu sína milli áranna 2006 og 2008. 

Athylgisvert er að nýsköpunargeta Finna var minni 2006 en árið 2004, en jókst mjög til ársins 

2008. Íslendingar eru undir meðaltali ESB en nýsköpunargeta Íslendinga hefur aukist nokkuð. 

 
Mynd 1: Nýsköpunargeta þjóða árin 2004, 2006 og 2008. (Heimild: European Innovation Scoreboard, 

2008.) 
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     Rannsókn Evrópusambandsins flokkar þjóðirnar niður í fjóra hópa eftir getu þeirra til 

nýsköpunar. Á mynd 2 má sjá að þær þjóðir sem mynda fyrsta hópinn eru leiðandi á öllum 

sviðum mælivídda rannsóknarinnar. Hópur Íslands fylgir á eftir en einna helst eru þeir á eftir 

leiðandi þjóðum í þekkingarauði, en í þeirri vídd eru m.a. skráð einkaleyfi á vöru. Bilið á milli 

leiðandi þjóða og annarra hefur verið að minnka. 

 
Mynd 2: Sýnir hvernig fjórir hópar með mismunandi nýsköpunargetu skora á fimm mælivíddum 

nýsköpunargetu.  

1: leiðendur í nýsköpun: Svíþjóð, Sviss, Finnland, Danmörk, Japan og Þýskaland. 

2: Ísland, Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Holland, Belgía, Austurríki og Írland. 

3: Slóvenía, Tékkland, Litháen, Portúgal, Pólland, Lettland, Grikkland og Búlgaría. 

4: Minnsta nýsköpunargetan: Estónía, Spánn, Ítalía, Malta, Ungverjaland, Króatía og Slóvakía. 

 (Heimild: European Innovation Scoreboard, 2006.)  

 

     Mynd 3 sýnir stöðu hvers lands fyrir sig á þeim fimm mælivíddum sem notaðar eru til að 

finna nýsköpunargetu. Oftast er samræmi í skori landa á öllum mælivíddum en 

undantekningar er að finna. Ísland, ásamt Hollandi og Austurríki skora lítið í afköstum og 

þekkingarauði en báðar víddirnar flokkast sem árangur nýsköpunar. Ísland skorar hins vegar 

hátt á þeim víddum sem mæla framlag til nýsköpunar. Þarna virðist vera misvægi í framlagi 

til nýsköpunar og árangri. 
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Mynd 3: Árangur landa í hverri mælivídd fyrir sig. (Heimild: European Innovation Scoreboard, 2006.) 
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     Árið 2001 var Ísland með fjórðu mestu útgöldin til rannsókna og þróunar sem hlutfall VLF 

af OECD þjóðunum. Ísland notaði 3,1% þjóðarframleiðslu til rannsókna og þróunar, Finnland 

notuðu 3,4% en langefst ríktu Svíar með um 4,4%. Á Íslandi á Íslensk erfðagreining ¾ af 

útgjöldum til rannsókna og þróunar (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 308). 

Árið 2007 notuðu Íslendingar um 2,8% af VLF til rannsóknar og þróunar en sjá má á mynd 4 

útgjöldin árið 1998 og 2007 hjá OECD-ríkjunum.  

 
Mynd 4: Útgjöld til rannsóknar og þróunar sem hlutfall af VLF. OECD-ríkin árin 1998 og 2007. 

(Heimild: OECD, 2009b.) 

 

    Niðurstöður sem þessar benda til þess að mikið sé lagt til nýsköpunar á Íslandi, en 

árangurinn lætur standa á sér. Þegar skoðað er hlutfall á milli framlaga til nýsköpunar (m.a. 

menntun og fjárfestingar) og árangurs (m.a. gróði fyrirtækja eftir að hafa komið nýrri vöru á 

markað, einkaleyfi og mannauður við störf í hátækiniiðnaði), mynd 5, sést að Íslendingar 

uppskera ekki eins og þeir sá þegar kemur að árangri við nýsköpun. Athygli vekur að Sviss, 

Danmörk og Luxemburg sjá gríðarlega mikinn árangur miðað við framlög. Hafa þarf í huga 

að nýsköpun er lengi að skila sér til samfélagins. Það er viðbúið að langan tíma taki að ná 

markverðum árangri með nýsköpun, rannsóknum og frekara þróunarstarfi. Oft tekur það 

umtalsverðan meðgöngutíma fyrir stórvirk nýmæli að skila sér í bættum lífskjörum til 

almennings (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 73). Ef til vill mun sjást aukinn 

árangur í nýsköpun þegar lengra líður frá auknu fjármagni á Íslandi. 
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Mynd 5: Hlutfall á milli framlags og árangurs nýsköpunar. 
a
 meðaltal 14 vísa sem mynda víddirnar formgerð, þekkingarsköpun og frumkvöðastarf. 

b 
meðaltal 10 vída sem mynda víddirnar notkun og þekkingarauð. 

Miðlínan sýnir bestu línu á milli framlags og árangurs. 

(Heimild: European Innovation Scoreboard, 2006.) 

 

     Veikleikar eru fyrir hendi í íslenska þekkingar- og nýsköpunarumhverfinu en auðvelt ætti 

að vera fyrir Íslendinga að vinna bug á þeim með réttri stefnumótun og öflugu átaki (Stefán 

Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 311). Með stofnun sterkra sjóða og stofnana líkt og 

Sitra og Tekes gætu Íslendingar byggt upp sterk þekkingarfyrirtæki. Ísland ætti að hafa ágætar 

forsendur til að ná lengra í þróun þekkingar- og hátæknifyrirtækja, sérstaklega ef 

nýsköpunarumhverfið veitti öflugan hvata til framþróunar í atvinnulífinu (Stefán Ólafsson og 

Kolbeinn Stefánsson, 2005: 307).  

     Nú þegar er að finna nokkrar nýsköpunarstöðvar, frumkvöðlasetur og sjóði á Íslandi. 

Iðnaðarráðuneytið hefur á snærum sínum Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Impru, 

Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins, Tækninefnd Vísinda- og tækniráðs og Tækniþróunarsjóð 

(Iðnaðarráðuneytið, e.d.). Árið 2007 var Nýsköpunarmiðstöð Íslands stofnuð þegar 

Iðntæknistofnun og Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins sameinuðust. Hlutverk 

Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands er að hvetja til nýsköpunar og efla nýjar hugmyndir í 

atvinnulífi. Líkt og Tekes leggur Nýsköpunarmiðstöð Íslands mikla áherslu á að vera í góðri 
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samvinnu við bæði atvinnulífið og háskólasamfélagið til að ná sem mestum árangri í 

rannsóknum og þróun sem geta bætt íslenskt samfélag. Einnig er lögð áhersla á samstarf við 

fyrirtæki og stofnanir erlendis og veitt er aðstoð við mótun þróunarsamvinnu milli íslenskra 

og erlendra fyrirtækja eða stofnana. Nýsköpunarmiðstöðin starfar eftir lögum um opinberan 

stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.). 

Rannsóknarmiðstöð Íslands (Rannís) tilheyrir menntamálaráðuneytinu og veitir vísinda- og 

tæknisamfélagi aðstoð. Fleiri nýsköpunarsetur og sjóðir eru á landinu og eru fjármagnaðir hjá 

einkareknum fyrirtækjum, sem dæmi á nefna Innovit, Klak ehf, Impra og AuÐi 1 og BJÖRK 

sem eru sjóðir stofnaðir og stjórnað af Auði Capital. 

     Til að hrinda af stað miklu og öflugu nýsköpunarumhverfi á Íslandi væri kjörið að fylgja í 

spor Finna. Útgjöld til rannsókna og þróunar eru nú þegar mikil á Íslandi en þrátt fyrir 

stuðning við nýsköpunarfyrirtæki vantar enn þankabanka (OECD, 2006). Finnar hafa sýnt að 

nýsköpun er hægt að samþætta við öflugt velferðarkerfi og opinber samfélagsmarkmið á 

fjölmörgum sviðum. Á Íslandi er þörf á að efla aðgengi vísindamanna að rannsóknarfé og efla 

nýsköpunarumhverfið með stofnun öflugs frumkvöðlaseturs, sem æskilegt væri að tengja við 

myndun þyrpinga þekkingarfyrirtækja í sambúð við háskólaumhverfið (Stefán Ólafsson og 

Kolbeinn Stefánsson, 2005: 105 og 309). Í skýrslu OECD (2006) kemur fram að Ísland hafi 

náð undraverðum árangri í nýsköpun síðastliðinn áratug. Þar kemur einnig fram að viðhorf til 

nýsköpunar sé jákvætt og að aukin viðurkenning sé á þörfinni fyrir aukið fjármagn til 

rannsókna, þróunar og nýsköpunar sem muni færa íslensku samfélagi og efnahagi miklar 

hagsbætur. 

     Greindir eru 3 þættir í nýsköpunarferlinu: uppfinning, hagnýting og útbreiðsla. 

Vísindalegar rannsóknir koma með ýmislegt nýtt til borðsins sem þarf svo að nýta í 

atvinnulífinu og dreifa á viðeigandi markaði (Freeman og Louca, 2001). Menntun og þekking 

er gríðarlega mikilvæg til að geta stundað vísindalegar rannsóknir og er því undirstaða 

nýsköpunar. Menntunarstig og nýsköpun haldast í hendur. Þekkingarsköpun á Íslandi er góð, 

en ekki tekst nægilega vel að nýta hana til framleiðslu á nýsköpunarvörum. Íslenskt 

menntakerfi hefur marga vankanta og er brýnt að bæta skilvirkni, framboð og gæði þess, 

sérstaklega í framhaldsskólum og á sviði háskólamenntunar. Þá þarf einnig að auka vægi 

verk- og raunvísindagreina en ljóst er að þjóðfélagsfræðigreinar eru of veigamiklar í íslensku 

menntakerfi.  
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Menntakerfi  
Rétt eins og nafnið ber með sér eru menntun og þekking undirstaða þekkingarþjóðfélags og 

því gríðarlega mikilvæg í nútímaþjóðfélagi. Allar uppfinningar og nýjungar eiga uppruna sinn 

að rekja til nýrrar þekkingar og kunnáttu. Aukið menntunarstig auðgar mannauðinn með 

þekkingu sem leysir aðra framleiðsluhætti af hólmi. Þekking er veigamesta uppspretta 

nýmæla og verðmætasköpunar. Í þekkingarhagkerfi ryðja nýjir starfs- og stjórnunarhættir sér 

til rúms þar sem hugvit leysir handafl af hólmi og ósýnileg framleiðslugæði fá meira gildi en 

þau sýnilegu (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 311). Menntun og rannsóknir 

eru forsendur þekkingarsamfélagsins og menntun eykur samkeppnishæfni (Kristín 

Ingólfsdóttir, 2006; Samtök iðnaðarins, 2004). 

     Til að auka efnahagsframfarir og þróun skipta gæði mannauðsins höfuðmáli. Hærra 

menntunarstig og sterkara vísinda- og rannsóknarsamfélag eru í vaxandi mæli lykillinn að 

aukinni nýsköpun og hagvexti. Menntun er orðin eitt af forgangsverkefnum stjórnmálaflokka 

(Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 293). Öflugar mennta- og rannsóknastofnanir 

eru mikilvægur þáttur í uppbyggingu þekkingarhagkerfis og -þyrpinga, bæði til að þjálfa upp 

starfsfólk fyrir slíkan iðnað og til að ýta undir frekari nýsköpun með rannsóknum og 

samlegðaráhrifum. Þá þarf vinnuaflið að búa að þeirri þekkingu og kunnáttu sem þarf til að 

vinna úr rannsóknum slíkra stofanna ef þær eiga að nýtast efnahagslífinu.  

     Menntun er gríðarlega mikilvæg bæði fyrir einstaklinga og hagkerfið í heild sinni. Þeir sem 

ekki mennta sig eiga í meiri hættu á að verða atvinnulausir og fá færri tækifæri, lakari 

starfsmöguleika og lægri laun en ella (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 295). 

Fyrirtæki í sérhæfri þjónustu þurfa á vel menntuðu og færu fólki að halda til að vera 

samkeppnishæf í nýja hagkerfinu (Samtök iðnaðarins, 2004). Þessi hópur starfsfólks býr yfir 

sterkri samningsstöðu gagnvart vinnuveitendum þar sem menntun þess og hæfileikar opna 

þeim fjölmörg tækifæri (Clark o.fl., 2002). Uppsafnaður menntaauður íslensku þjóðarinnar er 

lítill miðað við hinar OECD þjóðirnar og hann eykst ekki nægilega hratt. Það er einkar 

mikilvægt að auka menntunarstig þjóðarinnar. Það tekur langan tíma að breyta uppsöfnuðum 

menntaauði, þó að endurmenntun sé að verða algengari en áður (Stefán Ólafsson og Kolbeinn 

Stefánsson, 2005: 295). 

Menntakerfi Íslands  

Árið 2001 höfðu um 57% Íslendinga á aldrinum 25-64 ára klárað framhaldsskóla, meðaltal 

OECD landanna er um 70% og 74% í Finnlandi. Útskriftanemum frá framhaldsskóla hefur 

fjölgað, 70% árgangs útskrifaðist árið 2001 með stúdentsgráðu, en þó er sú tala mun lægri en 
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á nágrannalöndunum. Í Finnlandi sama ár útskrifuðust 91% árgangsins. Árið 2006 hefur 

hlutfall þeirra 25-64 ára sem hafa klárað í hið minnsta stúdentspróf fjölgað eins og sjá má á 

mynd 6.  

 
Mynd 6: Hlutfall íbúa á aldrinum 25-64 ára sem hafa a.m.k. lokið stúdentsprófi 2006. (Heimild: 

OECD.) 

    

     Ýmsar ástæður eru fyrir lágum uppsöfnuðum menntaauði hérlendis, m.a. vegna einhæfni 

námsframboðs á framhaldsskólastigi og slæmri þjónustu við nemendur, veikleika verklegs 

framhaldsnáms og vegna þess að menntakerfið hefur ekki nútímavæðst nægilega. Þá er 

námstími til stúdentspróf lengri en í nágrannalöndnum. Mikið brottfall er hjá strákum úr 

náminu sem bendir til að framhaldsskólakerfið sé ekki með nægilegt námsframboð eða nógu 

góða þjónustu sem höfðar til, hvetur og styrkir drengi í náminu. Stúlkur útskrifast fleiri en 

samt ekki nægilega margar. Ljóst er að á Íslandi útskrifast ekki nægilega margir úr 

framhaldsskóla. Auka þarf fjölbreytni náms, auka hvata, styrkja verklega menntun og bæta 

þjónustu við nemendur til að auka menntunarstig þjóðarinnar (Stefán Ólafsson og Kolbeinn 

Stefánsson, 2005: 294-296).  

     Þó alltof fáir Íslendingar ljúki framhaldsskóla klára margir af þeim háskóla. 63% árgangs 

árið 2006 kláraði grunnháskólagráðu, sem er 15% meira en í Finnlandi, rétt eins og sjá má á 

mynd 7. 
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Mynd 7: Hlufall af útskriftarárgangi sem klárar grunnháskólapróf árið 2006. (Heimild: OECD.) 

     

     Meginmunur menntunar þjóðanna er að mun fleiri klára stúdentspróf í Finnlandi og fleiri 

ná sér í framhaldsgráðu á háskólastigi. Hér útskrifast mjög margir með BA eða BS gráður, en 

mjög fáir með starfstengdar háskólagráður eða verklegar framhaldsskólagráður, sem er 

augljós veikleiki sé ætlunin að byggja upp þekkingarhagkerfi í takt við nútímann. Íslendingar 

raða sér í 5. sæti yfir gæði menntakerfisins í heild sinni, en aðeins í 26. sæti þegar snýr að 

stærðfræði og vísindum. Finnar raða sér í toppsæti beggja flokkanna (World Economic 

Forum, 2008).  

     Menntun í Finnlandi er mjög tæknimiðuð en árið 2002 voru 27% nemenda í vísindum, 

stærðfræði og verkfræði sem er hærri tala en í öðrum löndum (Castells og Himanen, 2002; 

51). Eins og sjá má á mynd 8 útskrifast um 87% nemenda á Íslandi úr heilsu og velferð, 

hugvísindagreinum eða félagsvísindum. Ljóst er að útskriftir eru ekki nægilega miklar á sviði 

harðra vísinda, en það eru einmitt þær greinar sem nýtast best til nýsköpunar. Hlutur 

þjóðfélagslegra greina er of stór en hlutur raunvísinda og verkfræði of lítill (Stefán Ólafsson 

og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 296). 
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Mynd 8: Háskólaútskriftir árið 2006, eftir námssviði.  

Löndum er raðað eftir hlutfallslegum fjölda útskrifta á sviði raunvísinda, náttúruvísinda og 

landbúnaðar, stærðfræði, tölvunarfræði, verkfræði, iðnaðar og mannvirkjagerð.  

(Heimild: OECD, 2009a.) 
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    Á síðustu 10 árum hefur fjöldi þeirra sem lokið hefur doktorsgráðu tvöfaldast í Finnlandi 

(Tekes, e.d.). Á Íslandi er mikið um það að fólk sæki framhaldsgráðu erlendis og er brýnt að 

fólkið skili sér aftur til fyrirtækja og stofnanna hérlendis. Til að hámenntaða fólkið skili sér 

aftur til landsins þurfa að vera spennandi og krefjandi störf fyrir það í boði. Á Íslandi árið 

2005 útskrifuðust aðeins um 0.3% árgangs með framhaldsgráðu á hæsta stigi háskóla, 

meðaltal OECD er 1,3% og í Finnlandi 2,0% (OECD, 2007).  

 
Mynd 9: Hlutfall íbúa sem útskrifuðust með framhaldsgráðu á háskólastigi árið 2005. (Heimild: 

OECD.) 

 

     Nú eru margir búnir að ljúka grunnnámi og því mikilvægt að efla framhaldsnám á Íslandi 

með því að veita rétta hvata og bæta aðstöðu og þjónustu við nemendur í rannsóknartengdu 

framhaldsnámi. Rannsóknartengt framhaldsnám hefur mikla þýðingu sem þáttur í því að 

styrkja nýsköpunarumhverfi á Íslandi. Framboð á framhaldsnámi á Íslandi hefur verið lítið 

hingað til, áður var treyst á að nemendur fengju góða menntun erlendis og um leið mynda 

samskiptanet sem myndi skila sér til baka til Íslands (OECD, 2006). 

     Á Íslandi hefur verið aukin aðsókn í háskóla landsins og þá sérstaklega í framhaldsnám í 

kjölfar bankahrunsins í október 2008. Metfjöldi nemenda er við nám í Háskóla Íslands [HÍ] 

haustið 2009, en yfir 15.000 manns stunda nám við skólann. Haustmisserið 2009 fjölgaði 

nemendum um 20% auk 10% fjölgunar áramótin 2008-2009. Þá er metfjöldi nemenda einnig 

við nám við Háskólann á Bifröst og Háskólann í Reykjavík [HR] (Orri Páll Ormarsson, 2009). 

Nemendum við framhaldsnám í HÍ hefur fjölgað mjög á stuttum tíma, nýskráningar í 

framhaldsnám voru 1.300 en í grunnnám 3.700. Þá hafa aldrei verið fleiri skráðir í 

doktorsnám við skólann, eða alls 400 talsins (Háskóli Íslands, 2009). Aðstaða framhaldsnema 

er slæm og ekki næg þjónusta í rannsóknarnámi. Brottfall nemenda úr framhaldsnámi er 

mikið og algengt er að unnið sé með náminu. Auðvelda þarf aðgengi og framboð á 
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framhaldsnámi á háskólastigi á Íslandi (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 298). 

Aukning þessi gefur von um möguleika á menntaauði sem býr yfir nægilegri þekkingu til að 

starfrækja sterk fyrirtæki en  um leið krafst þessi aukning mikilla útgjalda að hálfu hins 

opinbera. Efling rannsóknartengds framhaldsnáms á háskólastigi er afar mikilvægt til að 

styrkja í senn háskóla- og nýsköpunarumhverfið á Íslandi, bæði á sviði atvinnu- og 

menningarþróunar. Þessi atriði eru öll mjög mikilvæg til að staða Íslands í 

þekkingarhagkerfinu megi verða sterk.  

Útgjöld af vergri landsframleiðslu til háskólamenntunar á Íslandi eru lág, aðeins 0,9% VLF 

árin 1995 og 2001 fóru til menntunar á háskólastigi. Útgjöld Finna voru 1,7% af VLF bæði 

árin og hin Norðurlöndin voru með svipaðar tölur. Útgjöld til háskólamenntunar hafa aukist 

og árið 2005 voru útgjöldin 1,45% af VLF (Hagstofa Íslands, 2009). Ríkið hefur dregið saman 

útgjöld sín til menntunar eftir efnahagshrunið 2008 og árið 2009 má áætla að skera þurfti 

niður á háskólastiginu um 8,5% (Orri Páll Ormarsson, 2009). 

 
Mynd 10: Útgjöld til háskólamenntunar sem hlutfall af VLF árið 2005. (Heimild: OECD.) 

 

     Almennt má segja að fátækleg útgjöld Íslendinga skjóti skökku við þegar hagsældarstig 

þjóðarinnar undanfarin ár er haft í huga. Íslendingar sinna háskólamenntun með ódýrari hætti 

en tíðkast og fjármunirnir eru ekki nægir til að efla háskólamenntun og framþróa hana (Stefán 

Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 300). Finnska velferðarkerfið inniheldur fría 

menntun frá leikskóla til háskóla. Um 1960 fóru Finnsku háskólarnir að styrkjast mjög og 
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fjármagn þeirra að bætast, áður voru bara tveir háskólar í landinu. Um 1970 voru um 20 

gjaldlausir hágæða háskólar í tíu borgum (Castells og Himanen, 2002: 12 og 49). Finnar hafa 

mikinn styrk í menntun ungs fólks í vísinda- og tæknigreinum og almennt er skólaganga mikil 

(Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 246). 

 Ísland þarf á því að halda að menntaauður þjóðarinnar í vísindagreinum sé efldur talsvert, 

bæði á stigi framhaldsskóla og háskóla, til að staða þess í þekkingarhagkerfi framtíðarinnar 

verði nægilega sterk. Fjárfesting í menntun og rannsóknum er fjárfesting í framförum og 

hagvexti í framtíðinni (OECD, 2003). Menntunarbjargir þjóða verða sífellt mikilvægari sem 

uppspretta framþróunar og til að styrkja samkeppnishæfni, auk þess sem aukinn kraftur og 

hraði nýsköpunar fær stærra hlutverk en áður. HÍ hefur markað sér stefnu þar sem sett hafa 

verið mælanleg markmið um uppbyggingu á sviðum rannsókna, kennslu, stjórnunar, 

samskipta, nýsköpunar og þróunar. 

Þekkingarþyrpingar 
Nýsköpunaráherslunni fylgir aukið óöryggi í starfi og aukin tækifæri einnig (Stefán Ólafsson 

og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 183). Þar sem samankomnir eru einstaklingar með mikla 

þekkingu sem starfa á ólíkum sviðum að svipuðum markmiðum myndast besta mögulega 

nýsköpunarumhverfið (Castells, 1989). Borgir henta vel sem vettvangur slíks umhverfis þar 

sem þær bjóða upp á fjölda staða og aðstæðna þar sem fólk getur myndað óformleg tengsl 

sem stuðla að miðlun upplýsinga. Möguleikar eru fyrir fjárfesta að finna vænlega kosti eða 

fyrir fyrirtæki til að hafa uppá góðu starfsfólki. Einnig getur fagfólkið fylgst með því sem 

aðrir eru að gera og nýtt hugmyndir þeirra til að betrumbæta sínar eigin (Castells, 1989). 

Borgir búa yfir samlegðaráhrifum sem ýta undir frekari nýsköpun og framleiðni og draga á 

saman tíma nokkuð úr áhættu. Svæðið þarf að búa yfir sterkum háskólum og 

rannsóknarstofum sem eru í virkum tengslum við leiðandi geira atvinnulífsins (Stefán 

Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 217). Þekking og hæft vinnuafl þurfa að vera til 

staðar í borgum svo þær séu vænlegar fyrir fyrirtæki og gott samspil vinnuaflsins við öflugar 

mennta- og rannsóknarstofnanir er mikilvægt (Castells, 1989).  

     Í nágrenni háskóla hefur það verið mjög eftirsóknarvert að byggja upp svokallaðar 

þekkingarþyrpingar. Þekkingarþyrpingar eru oft byggðar upp í tengslum við háskóla, jafnvel 

að frumkvæði háskólanna (Castells og Hall, 1994). Verðmætasköpun og hagvöxtur 

þekkingarþyrpinga er byggður á þekkingu, markaðsbúskap og samþættingu atvinnulífs og 

rannsókna (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 234). Grunnforsenda þess að hægt 

sé að stofna þekkingarþyrpingu er að næg þekking og vilji sé fyrir hendi. Nútímaþjóðfélög líta 



 

26 

 

á þekkingarþyrpingar sem ákjósanlegustu aðferðina til að auka nýsköpun (Piore og Sable, 

1984; Krugman, 1998). 

     Til að byggja upp sterka þekkingarþyrpingu þarf samstarf stjórnvalda, sveitarfélaga, 

atvinnulífs og háskóla. Hæft starfsfólk sækir í að vinna við góðar aðstæður og til að hægt sé 

að tryggja viðunandi lífsskilyrði þarf að vera samstarf þessara fjögurra aðila. Þetta fólk gerir 

ákveðnar kröfur um lífsgæði sem mikilvægt er að fullnægja eigi starfsfólkið að vinna til lengri 

tíma. Í þekkingarþyrpingum skiptir það því miklu máli að skilyrði fyrir búsetu og starfi séu 

góð (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 235 og 237). Þekking og færni 

starfsfólksins skiptir miklu máli í nýsköpun og hugverkaauði fyrirtækja og því er það 

mikilvægt að starfsmönnum séu búin góð lífsskilyrði til að halda því í störfum á svæðinu 

(A&P Árnason, 2005; Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 75). Þó fasteignaverð 

sé hátt og sömuleiðs skattar og opinber gjöld, laun há og strangir lagarammar og stéttafélög 

sem gæta mannauðsins vegur það minna en hæfni starfsfólksins, enda er mannauðurinn 

lykilforsenda þess að fyrirtækið nái árangri á sínu sviði.  

Þekkingarþyrpingar efla samkeppnishæfni á þrenna vegu: Í fyrsta lagi auka þær framleiðni 

með því að greiða aðgang að sérhæfðri þekkingu, upplýsingum og fleira. Fyrirtækin þurfa því 

ekki að framleiða allt innanhúss, eins og hefur oft tíðkast í stórum framleiðslufyrirtækjum, því 

þau eru í samstarfi við fyrirtæki á öðrum sviðum. Í öðru lagi örva þekkingarþyrpingar 

nýsköpun. Við nýsköpun þarf þolinmæði fjárfesta og fljótt þarf að koma vöru á markaðinn. 

Síðast en ekki síst eru það frumkvöðlasetur, þar sem frumkvöðlar eiga auðvelt með að nálgast 

upplýsingar sem þau þurfa í framleiðslu sína (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 

234). Með þekkingarþyrpingum myndast samlegðaráhrif fyrirtækja og háskóla. Þau starfa 

saman á litlu svæði og nota þessi samlegðaráhrif til nýsköpunar og framleiðniaukningar 

(Amin og Thrift, 1992; Stroper, 1995). Stutt er fyrir fyrirtækin að sækja þekkingu og 

sérhæfingu hjá öðrum fyrirtækjum og háskólum á svæðinu. 

Um 500 þekkingarþyrpingar eru um allan heiminn. Það er eftirsótt af ríkisstjórnum, 

sveitarfélögum, háskólum og fyrirtækjum að hafa öfluga þekkingarþyrpingu á sínum 

heimavelli. Vöxtur þekkingarþyrpinga hefur verið mikill undanfarin 20 ár í Evrópu og í 

þróaðari hlutum Asíu. Stærsta og öflugasta þekkingarþyrpingin er kölluð Kísildalurinn (e: 

Silicon Valley) en hún er stödd í San Fransisco í Kalifoníu (Stefán Ólafsson og Kolbeinn 

Stefánsson, 2005: 233 og 237). Kísildalurinn er helsta fyrirmynd nýrra þekkingarkjarna og 

þekkingahagkerfa. Finnar hafa hins vegar þróað aðra leið sem samþættir betur tækni- og 

efnahagsþróun við velferðarríkið (Castells og Himanen, 2002).  
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Kísildalurinn 

Kísildalurinn er við San Fransisco-flóa á vesturströnd Bandaríkjanna og er langöflugasta 

þekkingarþyrpingin vestanhafs. Kísildalurinn hefur verið í þróun allt síðan um 1950 þegar 

Stanford Háskóli hóf samstarf með atvinnulífinu við uppbyggingu hátækniiðnaðar. Staða 

Kísildalsins á heimsmarkaði er sterk en þar hefur mest fé farið í nýsköpun undanfarin 20 ár 

(Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 238 og 241).  

Kísildalurinn gerði byltingu í upplýsingatækni, en án hennar er ekki hægt að hugsa sér 

hnattvæðingu né þekkingarhagkerfi nútímans. Þaðan breiddist upplýsingatæknin hratt út á 

stuttum tíma. Í Kísildalnum hefur náðst gríðarlegur árangur í nýsköpun og hagþróun. Sterk 

vinnumenning hefur verið einkennandi fyrir svæðið en einnig framtaksþróun og sífelld leit að 

nýjum verðmætum (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 233 og 242). 

Sú ímynd fylgir Kísildalnum að við uppbyggingu hans hafi hreinir markaðshættir fengið að 

ráða án afskipta hins opinbera eða verkalýðsfélaga. Raunin er sú að hinar ríkisreknu stofnanir 

NASA og herinn komu að stofnun þekkingarþyrpingarinnar með ríflegum styrkjum, einnig 

skiptu háskólar, menning og félagslegir samskiptahættir miklu máli. Ríkið veitti mikið af 

styrkjum til nýsköpunar sem gat komið hernum eða NASA til góða (Stefán Ólafsson og 

Kolbeinn Stefánsson, 2005: 242). Þegar umsvif hersins fóru að minnka á svæðinu tók 

upplýsingatæknin við með Internetið og tölvutækni í fararbroddi. Breytingarnar sem þá urðu 

kröfðust mikillar aðlögunarhæfni og sveigjanleika fyrirtækjanna. Það sem mestu máli skipti 

fyrir uppgang á svæðinu þegar herinn og NASA drógu sig til hlés voru áhættufjárfestar sem 

fjárfestu í nýsköpun (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 243). 

Í Kísildalum er mikið flæði og endurnýjun starfsmanna auk þess sem vinnuálag og 

atvinnuóöryggi er mikið. Mjög lítil verkalýðshreyfing er á svæðinu og tekjuskipting mikil. 

Samfélagslegar aðstæður eru ekki góðar, fasteignaverð og öll framfærsla er mjög dýr auk þess 

sem þjófnaðir eru stórt félagslegt vandamál. Opið viðskiptaumhverfi einkennir svæðið en það 

eykur flæði fjármuna, afurða og starfsmanna (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 

243). Meðaltekjur eru 50-60% hærri en að meðaltali í Bandaríkjunum en jafnframt er 

ójöfnuður meiri í Kísildalnum en í gervöllum Sambandsríkjunum (Stefán Ólafsson og 

Kolbeinn Stefánsson, 2005: 244-245; Benner, 2002). 

Í Kísildalnum ríkir hrá einstaklingshyggja. Fólki er sama um nágrannann og sinnir ekki 

samfélaglegum atriðum enda er mikið flæði fólks til og frá svæðinu (Cohen og Fields, 1999). 

Bandaríkjamenn hafa falið markaðsöflum stærra hlutverk en stjórnvöldum. Ríkisafskipti eru 

aðeins í gróðavon og til að auka nýsköpun en ríkið skiptir sér ekki af hag þegnanna (Stefán 

Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 85 og 244-245). Óheftur kapítalismi getur hæglega 
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eyðilagt frjálsa siðmenningu. Ríkisafskipti eru nauðsynleg til að hemja markaðinn og til að 

samþætta nýsköpunarkraft kapítalismans við þjóðfélagslegan stöðugleika (Gray, 2002). Af 

þessum ástæðum væri það mun betra fyrir íslensku þjóðina að feta í spor Finna þegar kemur 

að því að þróa þekkingarhagkerfi og -þyrpingar.  

Þekkingarþyrpingar í Finnlandi 

Evrópa hefur fylgt Bandaríkjunum eftir í þróun þekkingarþyrpinga en England, Frakkland og 

Þýskaland hafa byggt upp sterka kjarna. Skandinavar, með Finna og Svía í fararbroddi, skara 

þó framúr miðað við fólksfjölda. Í Finnlandi er nánast þekkingarþyrping við alla háskóla, og 

stundum margar í hverri borg (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 239). 

Eftir hrun Sovétríkjanna 1990 lögðu finnsk stjórnvöld mikla áherslu á þróun 

þekkingarhagkerfis í stað iðnaðarhagkerfisins sem áður hafði verið helsti vettvangur 

útflutningsframleiðslu landsins (Castells og Himanen, 2002; Schienstock og Kuusi, 1999). 

Við fall Sovétríkjanna varð atvinnuleysi í Finnlandi hátt í 20%. Ljóst var að breyta þyrfti 

aðalatvinnuvegum og stjórnvöld ákváðu að auka útgjöld til menntamála og rannsókna. 

Áhersla var lögð á samspil menntakerfisins og atvinnulífs, hvatt var til nýsköpunar og 

árangursstjórnun tekin upp. Þróunin var þó byrjuð fyrr en þyrpingin Oulu var stofnuð 1982 og 

er talin brautryðjandi í Finnlandi (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 239). 

Stjórnvöld og sveitastjórnir tóku virkan þátt í uppbyggingu þekkingarþyrpinga landsins. Á 

svæðunum er starfrækt öflugt velferðarkerfi og launþegahreyfingar gegna stóru hlutverki. 

Lítið er um félagsleg vandamál og lífskjör almennings eru góð, auk þess sem ójöfnuður er 

lítill (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 240). 

Skandinövum hefur tekist að komast í fremstu röð þekkingarbúskapar og nýsköpunar innan 

þjóðfélagsramma velferðarríkisins. Þar með hefur þeim tekist að afsanna það sem 

markaðsfrjálshyggjumenn hafa haldið fram að hreint markaðsmódel sé hentugast til hagvaxtar 

(Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 84). Ríkið hefur tekið virkan þátt í 

fjármögnun nýsköpunar og veitt nauðsynlegar bjargir til nýrra fyrirtækja. Finnum hefur tekist 

að halda uppi viðamiklu velferðarkerfi á sama tíma og samkeppnishæfni og hagvöxtur þeirra 

er mikill.  

Árangur Skandinava á stuttum tíma hefur verið undraverður. Uppbygging 

þekkingarþyrpinga hefur tekist mun betur en hjá Bandaríkjamönnum sé tekið tillit til lífskjara 

þegnanna. Jákvæð efling samkeppnishæfni án þess að skerða lífskjör og lífsskilyrði á svæðinu 

er mun vænlegri leið fyrir þróun atvinnulífs í nútímalegu hagsældarþjóðfélagi (Reich, 1991; 

DeVol, 1999; Florida, 2002). Finnska leiðin hefur skilað góðum árangri í hagvexti og 
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jafnframt haldið góðum lífskjörum almennings, hún hefur því sannað ágæti sitt fram yfir leið 

Kísildalsins. Meiri samfélagshyggja og samfélagshvatar ríkja í hugarfari Finna en 

Bandaríkjamanna. Þjóðfélagsleg kjör sem Finnar bjóða uppá eru mun ákjósanlegri fyrir 

Íslendinga en leið Kísildalsins. 

Þekkingarþyrping á Íslandi? 

Efnahagsforsendur í heiminum eru að breytast og mikilvægt er að Ísland dragist ekki afturúr. 

Menntunarstig er að aukast í heiminum öllum og háskólar sífellt að bæta stöðu sína. Miklum 

fjármunum er veitt í rannsóknarstarf og nýsköpun og það er mikilvægt til að Íslendingar séu 

samkeppnishæfir í nýja þekkingarhagkerfinu. Alþjóðlegur styrkur samfélagsins hér á Íslandi 

myndi aukast ef virk tengsl við þekkingarstofnanir í öðrum löndum myndu aukast (Kristín 

Ingólfsdóttir, 2006). Sterkari tengsl háskóla á Íslandi við atvinnulíf myndu auka lífsgæði 

Íslendinga til framtíðar. 

     Enga þekkingarþyrpingu er að finna á Íslandi enn sem komið er, og þar af leiðandi ekkert 

þekkingarhagkerfi. Menntun og rannsóknir eru forsendur þekkingarsamfélagsins (Kristín 

Ingólfsdóttir, 2006). Hentugt er að stofna til þekkingarþyrpingar á Íslandi en hugarfar 

Íslendinga er tilvalið. Þekkingarþyrping í Reykjavík myndi þjóna hagsmunum þjóðarinnar 

best á leið til þekkingarhagkerfis. 

     Háskóli Íslands er öflugasti rannsóknarháskólinn á Íslandi en hann stefnir í að verða einn 

af 100 bestu háskólum heims innan 10-12 ára. HÍ er raunhæfasti kosturinn til stofnunar á 

þekkingarþyrpingu í samvinnu við ríki og avinnulíf. HÍ er í miðborginni sem er hentugast 

fyrir þekkingarþyrpingar. Mjög dýrt er að stofna þekkingarþyrpingu, en vissulega yrði það 

hagstætt til lengri tíma (Kristín Ingólfsdóttir, 2006). Árið 2006 var talið að miðað við 

núverandi nemendafjölda þyrftu rauntekjur HÍ að aukast um 65-70% á næstu 5 árum. Ljóst er 

nú árið 2009 að nemendafjöldi HÍ hefur aukist mjög. Þar sem ekki eru há skólagjöld við HÍ 

þyrfti ríkið að auka útgjöld sín mikið, en þau hafa verið dregin saman. Það væri skynsamlegt 

fyrir ríkið að auka fjárframlög til allra háskóla landsins (Guðfinna S. Bjarnardóttir, 2005). Á 

tímabilinu 2000 til 2005 fjölgaði skráðum nemendum í alla háskóla landsins úr 10.300 í um 

16.400 eða um 59% (Ríkisendurskoðun, 2007). Nú árið 2009 er metfjöldi nemenda við 

háskóla landsins. Menntun er fjárfesting. Menntakerfið er grunnur að samkeppnishæfni 

atvinnulífsins og öflugt menntakerfi er því hagsmunamál fyrirtækja, einstaklinga og 

þjóðfélagsins alls. 

Háskólinn á Íslandi og Háskólinn í Reykjavík hafa báðir fengið úthlutað byggingarsvæði í 

nýlega skipulagðri Vatnsmýrinni í Reykjavík. HR hefur gert ráð fyrir nýsköpunar- og 
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frumkvöðlasetri, sprotafyrirtæki, rannsóknarstofnunum eða starfsemi sem á samleið með því 

þekkingarsamfélagi sem HR vill byggja upp á svæðinu (Háskólinn í Reykjavík, e.d.). Öflug 

þekkingarþyrping í Vatnsmýrinni gæti orðið aflstöð þekkingarhagkerfisins á Íslandi og flýtt 

innreið þess svo um munar (Castells og Hall, 1994).  

 

Gagnrýni á þekkingarhagkerfið 

Þekkingarhagkerfið hefur verið gagnrýnt á ýmsa vegu. Til að vera þátttakandi í 

þekkingarþjóðfélagi þarf einstaklingur að búa að miklum vitsmunum. Hver verður þróunin 

þegar háskólamenntun er orðin krafa í þjóðfélaginu, en ekki undanþága/forréttindi? Fólk mun 

í auknum mæli sækjast í menntun og fleiri og fleiri útskrifast með háskólagráður af öllum 

stigum, sem gerir verðmæti þeirra minna. Arimoto (1997) telur að sífelld aukning 

menntafólks valdi hækkun skólagjalda og aukinni einkavæðingu. Háskólar fá minna fjármagn 

frá hinu opinbera og nemendur eru ekki tilbúnir til að greiða mikla fjármuni fyrir gráðu sína, 

háskólarnir eru því á milli steins og sleggju og gæði menntunar minnka (Zemzky, 1998). 

Smám saman minnkar aðsókn í skóla og efasemdir um gæði menntunar aukast og í raun munu 

gæði háskólaprófa minnka þar sem magn er tekið fram yfir gæði.  

     Atvinnurekendur gera kröfu um háskólagráðu sem í raun er ekki þörf á fyrir starfið, þetta 

gerir það að verkum að starfsreynsla er ekki metin að verðleikum (Brown, 2001). Gráða er í 

raun menningarlegt tákn yfir eitthvað annað: þekkingu, hæfileika og hollustu. Þeir sem hafa 

öðlast gráðu hafa hærri stöðu í samfélaginu en þeir sem hafa ekki gráðu þegar kemur að hæfni 

og tryggð. Gráðan segir hins vegar ekki til um raunverulega hæfni eða getu (Stinchcombe, 

e.d.). Þessari menntadýrkun hefur jafnvel verið líkt við mismunun á grundvelli húðlits, 

kynþáttar, kyns eða trúar. 

     Iðnaðarhagkefið nýttist breiðari hóp af fólki, þekkingarhagkerfið krefst mikillar greindar og 

menntunar og getur þannig búið til ójöfnuð. Þekkingarhagkerfið fjölgar störfum menntaðs 

fólks, skrifstofu- og sérfræðingastörfum en störfum ófaglærðs verkafólks fækkar. Það fjölgar í 

hærri og lægri stigum atvinnulífsins en fækkar í millistörfum (Stefán Ólafsson og Kolbeinn 

Stefánsson, 2005: 76). Þróun þekkingarhagkerfisins felur í sér aukna eftirspurn eftir fólki með 

meiri menntun, samhliða minni eftirspurn eftir lítt faglærðu fólki í þjónustustörf. Þetta hækkar 

tekjur menntaðra sérfræðinga og stjórnenda (Reich, 1991). Þekkingarhagkerfið getur þannig 

búið til ójöfnuð í hag menntafólksins en það fer þó eftir stefnu stjórnvalda og styrk 

launþegahreyfinga (Fingleton, 1999). Finnland og aðrar skandinavískar þjóðir hafa sýnt að 
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sterkt þekkingarhagkerfi framleiði ekki sjálfkrafa ójöfnuð í tekjuskiptingu. Hlutverk 

ríkisvaldsins skiptir þar meginmáli.  

    Önnur gagnrýni Fingletons (1999) snýr að minni hagvexti þeirra þjóða sem fremstar voru í 

þróun upplýsingatækninnar en þeirra sem á eftir fylgdu. Til skemmri tíma litið má finna minni 

hagvöxt hjá frumkvöðlaþjóðunum en til lengri tíma litið hefur hagvöxturinn verið meiri en 

ella. Einnig bendir Fingleton (1999) á að útflutningur dragist saman sé sett mikil áhersla á 

þekkingarhagkerfið. Meiri fyrirstaða er fyrir útflutningi á þjónustu en iðnaðarvöru en með 

nýrri tækni, t.d. Internetinu, eru fleiri tækifæri nú til að selja vörur, upplýsingar, afþreyingu og 

þjónustu á milli landa. Nýrri tækni fylgja þó oft ný vandamál, t.d. við skráningu, eftirlit og 

skattlagningu varanna. 

Umræður 
Gríðarlega neikvæðar breytingar hafa orðið á efnahag Íslendinga undanfarið. Til að viðreisn 

verði á Íslandi er mikilvægt að byggja upp atvinnulíf en að sama skapi að viðhalda góðum 

lífskjörum. Hér að ofan hefur verið kynnt nýtt hagkerfi, þekkingarhagkerfið, en það hefur 

tekið við forystunni í þróuðu ríkjunum og iðnaðarhagkerfið hefur lútið í lægra haldi (Stefán 

Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 233). Þekking er undirstaða þekkingarhagkerfisins 

og mannauður, hugvit og tækniþróun eru aðaleinkenni þess (A&P Árnason, 2005).  

     Skandinavar hafa sett stjórnvöld í stórt hlutverk og á sama tíma skapað sterkt 

þekkingarhagkerfi sem eftirsóknarvert er að líkja eftir. Á heildina litið hefur Skandinövum 

tekist að komast mjög framarlega í samkeppnishæfni og hagvaxtaraukningu og um leið 

viðhalda góðum lífskjörum og jöfnuði betur en önnur lönd. Finnland er einstakt að því leyti að 

í kringum 1990 var þar gríðarlegt atvinnuleysi og nauðsyn að byggja upp algerlega nýja 

atvinnuhætti (Castells og Himanen, 2002: 12). Til að endurreisa efnahaginn voru útgjöld til 

menntamála og rannsókna aukin og áhersla lögð á samspil menntakerfisins og atvinnulífs, 

hvatt til nýsköpunar og árangursstjórnun tekin upp (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 

2005: 239). 

     Nýsköpun er vísbending um þrótt atvinnulífsins og í raun eina trygging fyrirtækja til að 

halda sér í fremstu röð (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 308). Í lægð 

efnahagslífs er tækifæri fyrir endurnýjun og uppsveiflu á ný. Með ríkisreknum en jafnframt 

sjálfstæðum sjóðum, ráðum og stofnunum er hægt að ýta undir rannsóknir og þróun og auka 

þannig nýsköpun. Á Íslandi er nú þegar veitt umtalsvert fjármagn til rannsókna og þróunar en 

ávallt er hægt að gera betur og er Finnland góð fyrirmynd að því leyti að þeim tókst að byggja 

upp gríðarlega sterkt þekkingarhagkerfi á skömmum tíma þrátt fyrir mikil efnahagsvandamál. 
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Nú þegar er búið að taka skref í átt að meiri nýsköpun og sem dæmi má nefna að 

Nýsköpunarsetur var stofnað árið 2007 og sinnir það svipuðu hlutverki og Tekes í Finnlandi 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.).  

    Menntun og nýsköpun eru undirstöður þekkingarhagkerfis. Vel menntað fólk gerir miklar 

kröfur um lífsgæði og kjör sín í þjóðfélaginu (Sassen, 2000). Þar sem hæft og gott vinnuafl 

vill setjast að vilja þekkingarfyrirtæki einnig vera. Því er mikilvægt að búa að gríðarlega 

góðum lífskjörum til að lokka að starfsafl og í kjölfarið fyrirtæki. Vel menntað fólk á fleiri 

tækifæri í þjóðfélaginu og minni hættu á að verða atvinnulaus, séu launþegahreyfingar sterkar 

býr það við meira starfsöryggi en ella (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 164 -

165 og 295). 

    Íslendingar búa að góðri formgerð til nýsköpunar, mikilli þekkingarsköpun og 

frumkvöðlastarfi sem nauðsynlegt er til nýsköpunar. Hins vegar standa afköst á sér þegar 

skoðaður er þekkingarauður, nýskráð einkaleyfi og notkun hátækni og nýmæla. Misræmi er í 

framlagi til nýsköpunar og afköstum. Íslendingar hafa notað mikið af fjármunum til 

nýsköpunar en árangur virðist ekki fylgja með, hafa þarf þó í huga að nýmæli eru lengi að 

skila sér til samfélagsins (European Innovation Scoreboard, 2006). Til að auka afköst er brýnt 

að auka hlutfall þeirra sem útskrifast með háskólagráðu á sviði harðra vísinda og fjölga þarf 

útskriftum úr framhaldsnámi á Íslandi. 

     Ýmislegt er ábótavant í íslensku menntakerfi, en uppsafnaður menntaauður er ekki 

nægilega góður. Einhæft námsframboð, veikleikar verklegs framhaldsnáms og ekki nægileg 

þjónusta og stuðningur við nemendur valda miklu brottfalli úr framhaldsskólum, en 

undanfarið hafa fleiri nemendur en áður útskrifast með stúdentspróf. Þetta er mjög jákvætt. 

Kostur við Ísland er hversu margir klára grunnháskólagráðu en nauðsynlegt er að auka hlutfall 

þeirra sem mennta sig á sviði raunvísinda, tækni, verkfræði og rannsókna (Stefán Ólafsson og 

Kolbeinn Stefánsson, 2005: 296). Þá er einnig brýnt að auka hlutfall þeirra sem klára 

framhaldsgráðu á háskólastigi og því þarf að auðvelda aðgengi og framboð náms á því sviði. 

Ljóst er að Íslendingar eyða litlu fjármagni af vergri landsframleiðslu til háskólamenntunar en 

fjárfesting í menntun er undirstaða þess að framfarir og hagvöxtur verði í framtíðinni (OECD, 

2003). Til að stofna til þekkingarhagkerfis er ljóst að auka þarf framboð og fjármagn til 

framhaldsskólamenntunar og framhaldsnáms á háskólasviði. 

     Þekkingarþyrpingar eru klasar þekkingarfyrirtækja sem staðsett eru í eða við 

háskólaumhverfi (Castells og Hall, 1994). Þær eru byggðar upp við háskóla, oft að eigin 

frumkvæði, með hjálp stjórnvalda og fjárfesta (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 

2005: 237). Starfsfólk í þekkingarþyrpingum eru vel menntað og hreyfanlegt en það er 
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gjarnan ráðið til einstakra verkefna. Þetta starfsfólk er gríðarlega fært og gerir miklar kröfur 

um lífsgæði og staðreyndin er sú að þar sem mannauðurinn er vilja fyrirtækin líka vera 

(Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 219). 

     Sterk þekkingarþyrping er í Kísildalnum í Bandaríkjunum. Kísildalurinn hefur verið 

starfræktur síðan um 1950 en uppbygging hans fólst í þátttöku stjórnvalda. Stjórnvöld hafa 

dregið úr þátttöku sinni og nú ráða markaðsöfl í Kísildalnum. Þar eru fáar og veikar 

launþegahreyfingar og ójöfnuður mikill sem veldur félagslegum vandamálum. Þjóðir sem búa 

við frjálsustu eða hreinustu markaðshættina ná góðum árangri í nýsköpun og hagsældarþróun, 

en samfélagslegum málum er ábótavant. Ýmsar þjóðir sem búa við samfélagslega skilyrt 

markaðshagkerfi hafa náð hvað bestum árangri á flestum sviðum hagþróunar auk þess sem 

þær viðhalda góðum lífsskilyrðum fyrir borgara sína (Stefán Ólafsson og Kolbeinn 

Stefánsson, 2005: 108).  

     Finnar hafa byggt upp sterkt þekkingarhagkerfi síðan 1990 en hafa farið aðra leið en 

Kísildalurinn í þróun þekkingarþyrpinga. Velferðarríkið og stjórnvöld eru virkir þátttakendur 

þekkingarþyrpinganna með styrkjum og fjárveitingum, máttugir fjármögnunarsjóðir eru reknir 

af hinu opinbera. Sterk hefð er fyrir launþegahreyfingum og ójöfnuður mun minni en í 

Kísildalnum (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005: 240). Í þekkingarhagkerfinu 

þurfa sjónarmið hagkvæmni og arðsemi að fara saman við sjónarmið réttlætis og sanngirni. 

Til að stemma stigu við ójöfnuð skiptir stefna stjórnvalda miklu máli og til að skapa 

stöðugleika í þjóðfélögum og sem minnst félagsleg vandamál er best að hafa sem minnstan 

ójöfnuð í tekjuskiptingu. 

Íslendingar þurfa að koma sér upp þekkingarhagkerfi til að endurreisa efnahag sinn og  

halda í við aðrar vestrænar þjóðir. Bæði Háskóli Íslands og Háskóli Reykjavíkur hafa stefnt á 

að koma sér upp þekkingarþyrpingu. Báðir skólar hafa fengið byggingarsvæði í Vatnsmýrinni 

en sú staðsetning er mjög ákjósanleg fyrir þekkingarþyrpingu. Til að geta stofnað 

þekkingarþyrpingu er nauðsynlegt að fá stuðning og fjármagn frá ríkinu. 

Íslendingar ættu að fylgja fordæmi Skandinava þó ýmislegt megi læra af 

Bandaríkjamönnum í nýsköpun og atvinnuþróun (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 

2005: 332). Íslendingar eru fámenn þjóð og því best að fylgja fordæmi þjóða sem standa 

okkur nærri (Stefán Ólafsson, 2001). Finnska leiðin tryggir réttindi starfsmanna, jöfnuð og 

jafnframt mikinn hagvöxt. Góð undirstaða er fyrir uppbyggingu þekkingarhagkerfis og 

þyrpinga en Íslendingar eru nýjungagjarnir og vinnusamir (Stefán Ólafsson, 1996; 1999). 
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Niðurstöður 
Þekkingarhagkerfið hefur tekið við af iðnaðarhagkerfinu. Til stofnunar þekkingarhagkerfis 

þarf að vera til staðar mikill og góður menntaauður, sterk nýsköpun, viljastyrkur og 

þolinmæði. Mikil þróun hefur verið í Bandaríkjunum og Evrópu, en Finnar hafa þróað nýja og 

samfélagslega ábyrga leið til stjórnunar þekkingarþyrpinga og sýnt að öflugt velferðarkerfi 

getur farið saman við þróttmikið þekkingarhagkerfi. Finnar hafa notað hið opinbera og 

verkalýðsfélög af meiri krafti og það hefur tryggt jafnari stöðu þeganna og minni ójöfnuð en 

frjálshyggjuleið Bandaríkjamanna hefur gert. Opinbert fjármagn til menntunarmála og 

nýsköpunar er mikið í Finnlandi og það tryggir hagvöxt í landinu. Hámörkun á arðsemi 

fyrirtækja helst í hendur við framfarasinnað, áhugasamt og vel hæft starfsfólk. 

Íslendingar hafa ekki enn komið sér upp þekkingarþyrpingu en það er ljóst að svo þarf að 

gera til að þróa þekkingarhagkerfi. Þeir verja talsverðu fé til rannsókna og þróunar, t.d. í 

menntakerfið og fleira en árangur nýsköpunar er ekki í samræmi við framlög til hennar. Til að 

auka nýsköpun er nauðsynlegt að efla menntakerfið umtalsvert, og þá sérstaklega 

náttúruvísindi, stærðfræði og verkfræði. Í Vatnsmýrinni er fyrirmyndarsvæði fyrir þróun 

þekkingarþyrpingar en þar hafa bæði HR og HÍ fengið byggingarsvæði. Við uppbyggingu 

þekkingarþyrpingar hér á landi er skynsamlegast að fara finnsku leiðina. Sú leið tryggir 

mikinn hagvöxt auk þess sem réttindi starfsfólks og íbúa svæðisins eru tryggð með þátttöku 

launþegahreyfinga og ríkis.  

Í ljósi núverandi þjóðfélagsaðstæðna munu háskólar Íslands eiga erfitt uppdráttar og þurfa 

að hagræða námsframboði sínu vegna bágrar fjárhagsstöðu. Áhugavert verður að sjá hver 

afstaða og gjörðir næstu ríkisstjórnar verða og hvort nægilegt fjármagn frá ríkinu fari til 

nýsköpunar og menntunar. Hver þróun Vatnsmýrarinnar er athyglisvert að sjá. Langan tíma 

getur tekið fyrir nýsköpun að skila hagnaði og því þarf þolinmæði stjórnenda, starfsmanna og 

ekki síður þolinmæði fjármagns. Þekkingarþjóðfélag verður ekki til á skömmum tíma.  
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