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rannsóknarinnar og fyrir að vekja áhuga minn á viðfangsefninu. Þá vil ég einnig þakka 

öllum mínum viðmælendum sem sýndu rannsókninni mikinn áhuga og gáfu sér tíma 

til veita mér viðtal. Það er mín von að þessi rannsókn muni auka skilning á 

klasakenningum, áhrifum klasa á samkeppnishæfni fyrirtækja og þjóða og ekki síst á 

upplýsingatækniklasanum sjálfum sem er mikilvæg stoð í íslensku atvinnulífi. 
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Útdráttur 

 

Klasakenningar hafa notið vaxandi hylli meðal hagfræðinga, stjórnmálamanna og 

stjórnenda fyrirtækja í tengslum við síaukna umræðu um samkeppnishæfni þjóða. 

Klasakenningar leitast við að skýra þann ávinning sem fyrirtæki hafa af staðsetningu 

sinni. Klasar hafa áhrif á samkeppnishæfni klasafyrirtækja með því að auka framleiðni 

þeirra, með því að auka nýsköpun innan klasans og með því að auka nýliðun. 

Framleiðniaukning vinnuafls er eini raunhæfi mælikvarðinn á samkeppnishæfni þjóðar 

og sterkir klasar eru því taldir vera í lykilhlutverki innan þróaðra hagkerfa. 

 

Í þessari rannsókn er upplýsingatækniklasinn á Íslandi greindur ítarlega með 

eigindlegri og megindlegri aðferðafræði. Markmiðið með greiningunni er  að svara því 

hvort hér á landi sé sterkur og samkeppnishæfur klasi upplýsingatæknifyrirtækja. Þá er 

einnig lagt mat á gæði samkeppnisumhverfisins með demantslíkani Michael Porters 

og í kjölfarið eru lagðar fram tillögur að umbótum fyrir stjórnvöld og einkageirann. 

 

Rannsóknin er lýsandi raundæmisrannsókn. Tekin voru viðtöl við tíu leiðtoga úr 

upplýsingatækniklasanum, átta forstjóra og framkvæmdastjóra 

upplýsingatæknifyrirtækja og tvo forstöðumenn mennta- og rannsóknarstofnana sem 

hafa aðkomu að upplýsingatækniklasanum. Niðurstöður greiningarinnar benda til þess 

að hér á hafi mótast sterkur klasi upplýsingatæknifyrirtækja á undanförnum áratugum. 

Þá eru einnig sterkar vísbendingar um að hann sé samkeppnishæfur. Klasinn býr þó 

við talsverða erfiðleika í sínu samkeppnisumhverfi.  
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Abstract 
 

Cluster theory has been at the forefront of an ongoing conversation between 

politicians, economists and business leaders about the drivers of national 

competitiveness. Cluster theory tries to explain the benefits firms gain that are directly 

linked to their location. Clusters drive the competitiveness of their home nation by 

increasing the productivity of cluster-firms, by driving innovation and by encouraging 

new business formation. Since productivity growth is the only meaningful measure of 

a nation’s competitiveness, strong clusters are considered crucial in today’s modern 

economies. 

 

This study utilizes qualitative and quantitative data to analyze the information 

technology cluster in Iceland. The purpose of the study is to find out if there is a 

strong and competitive information technology cluster in Iceland. The study also 

presents an analysis of the quality of the business environment in which the cluster 

operates using Porter‘s diamond model. The results are used to construct 

recommendations for both the public and private sector. 

 

The study is a descriptive single case study. Interviews were conducted with ten 

cluster leaders to gain insights into the cluster itself and its environment. Eight of the 

participants are the top executive officers of their respective firms. The other two head 

research- and educational institutions that are directly linked to the IT cluster. The 

study shows positive signs that a strong and effective IT cluster has emerged in 

Iceland in the last few decades. It also provides indications that the cluster should be 

considered competitive. However, the clusters business environment has considerable 

weaknesses that are addressed in the concluding chapter of the study. 
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1 Inngangur  

Eftir efnahagshrunið sem reið yfir landið haustið 2008 stendur Ísland á ákveðnum 

tímamótum. Hátæknigreinar eins og upplýsingatækni, sem voru að einhverju leyti ekki 

eins áberandi á liðnum þenslutímum, eru aftur komnar á dagskrá stjórnvalda og 

almennings þegar rætt er um hagkerfi framtíðarinnar á Íslandi. Sem liður í því 

uppbyggingarstarfi sem framundan er hafa íslensk stjórnvöld kynnt þá stefnu að 

Íslands verði orðið eitt af tíu samkeppnishæfustu löndum veraldar árið 2020 (Jón Pétur 

Jónsson, 2009). Til að svo verði þarf fyrst að skoða hvað það er sem ræður 

samkeppnishæfni landsins í alþjóðlegum samanburði og hvernig stjórnvöld geta með 

sem skilvirkasta hætti haft áhrif á samkeppnishæfni landins. 

 

Samkeppnishæfni er samanburðarhugtak sem notað er til að meta getu og hæfni 

fyrirtækja og þjóða til að keppa á efnahagslegum forsendum. Samkeppnishæfni þjóða 

hefur verið mikið til umfjöllunar hjá alþjóðlegum stofnunum, fræðimönnum og 

stjórnvöldum víða um heim frá því á áttunda áratug síðustu aldar. Umræðan hefur 

fengið aukinn meðbyr á síðastliðnum tveimur áratugum með alþjóðavæðingunni sem 

hefur breytt eðli alþjóðlegrar samkeppni og alþjóðaviðskipta. Aðalviðfangsefni 

stjórnvalda hefur verið að bæta lífskjör sinnar þjóðar. Samkvæmt hugmyndafræði 

klasakenninga er besta leiðin til að bæta lífskjör þjóðar sú að bæta 

samkeppnisumhverfi fyrirtækjanna í landinu. Því betra sem samkeppnisumhverfið er, 

því meiri nýsköpun mun eiga sér stað innan fyrirtækjanna. Aukin nýsköpun leiðir til 

aukinnar framleiðni sem að lokum skilar sér í bættum lífskjörum. Samkeppnishæfni 

þjóðar veltur á framleiðni hennar, þannig haldast kenningar um samkeppnishæfni og 

klasakenningar í hendur. 

 

Klasakenningar reyna að skýra þann ávinning sem fyrirtæki hefur af staðsetningu 

sinni og hvernig sá ávinningur getur leitt til samkeppnisforskots. Í gegnum aldirnar 

hafa menn veitt því athygli að fyrirtæki í sömu atvinnugrein og tengdum 

atvinnugreinum hafa haft tilhneigingu til að þyrpast saman á landfræðilega afmörkuðu 

svæði. Þessi þróun hefur átt sér stað um alla veröld bæði í þróuðum og vanþróuðum 

hagkerfum (Porter, 1998).  Einhver ávinningur af samþjöppun hlýtur að vera til staðar 

annars væri staðsetning fyrirtækja dreifðari og tilviljanakenndari en raun ber vitni. 

Þessi landfræðilega afmörkun getur verið mjög breið, allt frá borgarhluta til heils 
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lands. Þar spretta svo upp ný fyrirtæki og þessar fyrirtækjaþyrpingar verða uppspretta 

nýsköpunar og nýliðunar í viðkomandi atvinnugreinum. 

 

Klasar eru taldir auka samkeppnishæfni fyrirtækja og þjóða með þrennskonar hætti 

(Porter, 1990a). Í frysta lagi eru klasar taldir auka framleiðni fyrirtækja sem starfa 

innan klasans. Í öðru lagi eru klasar taldir auka þrýsting á fyrirtæki til nýsköpunar. Í 

þriðja lagi eru klasar taldir auka nýliðun, stofnun nýrra fyrirtækja innan klasans. Þessi 

áhrif staðsetningar á samkeppnishæfni eru stundum flokkuð í ytri áhrif og innri áhrif 

eða samlegðaráhrif. Ytri áhrifin snúa að stærðarhagræði á ýmsum sviðum svo sem 

bætt aðgengi fyrirtækja innan klasa að sérhæfðum birgjum, hæfu starfsfólki, sérhæfðri 

þjónustu og rannsóknarstofnunum sem koma að klasanum. Samlegðaráhrifin eru 

óáþreifanlegri og myndast í félagslegu tengslaneti milli fólks innan klasafyrirtækja. 

Sterkustu samlegðaráhrifin eru svokölluð smitáhrif þekkingar (e. knowlegde 

spillovers). Fyrirtæki innan klasa hafa aðgang að betri upplýsingum, tækni og 

þekkingu en fyrirtæki í sömu grein sem standa utan hans. 

 

Klasakenningar hafa verið nátengdar umræðunni um samkeppnishæfni þjóða. Nú er 

svo komið að stjórnvöld um víða veröld hafa tileinkað sér hugmyndafræðina við 

efnahagslegar þróunaráætlanir (Sölvell, Lindquist, Ketels, 2004). Alþjóðlegar  og 

yfirþjóðlegar stofnanir eins og Evrópusambandið hafa einnig stuðst við 

klasahugmyndafræðina. Hér á landi hafa stjórnvöld enga formlega stefnu um 

klasaþróunarverkefni enn sem komið er. Þó er talsverð vinna að eiga sér stað á vegum 

háskólanna, stjórnvalda og einkageirans í tengslum við endurreisnaráætlun Íslands 

„20/20 – Sóknaráætlun fyrir Ísland“. Áætlunin hefur það takmark að Ísland verði eitt 

af samkeppnishæfustu löndum heims árið 2020 og í fremstu röð í verðmætasköpun, 

menntun, velferð og lífsgæðum (Forsætisráðuneytið, á.á.a). Klasakenningar og 

samkeppnishæfni þjóða eru, eins og fyrr segir, nátengd og því má búast við því að 

klasar og klasaverkefni verði meira áberandi í opinberri umræðu á næstu árum. 

 

Fram til þessa hefur fyrirbærið, klasar og áhrif þeirra á samkeppnishæfni, verið mjög 

lítið rannsakað á Íslandi. Að sumu leyti má segja að klasar séu óþægileg 

rannsóknareining þar sem skilgreiningar á hugtakinu klasi og umfangi klasa eru 

mismunandi. Þá er samanburður á klösum milli landa einnig erfiður þar sem ytri mörk 

klasa fara eftir huglægu mati rannsakanda. Loks er styrkur klasa eða virkni að miklu 
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leyti háð óáþreifanlegum persónulegum tengslum milli aðila innan klasans sem eru 

ekki mælanlegir með megindlegri aðferðafræði. Engu að síður hafa fjölmargar 

rannsóknir sýnt fram á jákvæð áhrif klasa á framleiðni og nýsköpun meðal 

klasafyrirtækja. Það er því mikilvægt að auka skilning manna á klasakenningum, 

áhrifum klasa á samkeppnishæfni þjóðarinnar og áhrifum klasa á fyrirtækin í landinu. 

 

Markmið þessarar rannsóknarinnar er að greina styrk og samkeppnishæfni íslenska 

upplýsingatækniklasans. Upplýsingatækniklasinn er stuðningsklasi fyrir alla aðra 

iðnaðar- og hátækniklasa á Íslandi og gegnir því lykilhlutverki í íslenska hagkerfinu 

og mun mikilvægi hans mun aðeins aukast á komandi árum. Klasinn verður greindur 

ítarlega með eigindlegri og megindlegri aðferðafræði. Þá verður einnig lagt mat á 

gæði samkeppnisumhverfis íslenska upplýsingatækniklasans þar sem styrkleikar og 

veikleikar verða dregnar fram og tillögur að umbótaverkefnum handa hinu opinbera 

og einkageiranum mótaðar út frá því. 

 

1.1 Rannsóknarspurningar og uppbygging ritgerðarinnar 

 

Þessi rannsókn er raundæmisrannsókn (e. case study) sem styðst við eigindleg og 

megindleg gögn. Greining íslenska upplýsingatækniklasans verður unnin út frá 

fyrirliggjandi gögnum og viðtölum við leiðtoga sem starfa innan klasans. Ritgerðin 

mun leitast við að svara tveimur rannsóknarspurningum:  

 

R1 : Er til sterkur upplýsingatækniklasi á Íslandi? 

 

R2: Er upplýsingatækniklasinn samkeppnishæfur? 

 

Í rannsókninni er rætt við tíu leiðtoga úr upplýsingatækniklasanum, átta forstjóra og 

framkvæmdastjóra upplýsingatæknifyrirtækja og tvo forstöðumenn mennta- og 

rannsóknarstofnana sem hafa aðkomu að upplýsingatækniklasanum. Þar sem 

viðmælendur eru aðeins tíu talsins og valdir með matsaðferðinni er ekki hægt að líta 

svo á að úrtakið endurspegli þýðið með tölfræðilegri vissu. Hins vegar veita viðtölin 

mikla innsýn í núverandi stöðu upplýsingatækniklasans, styrk hans og virkni. 
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Auk þess að svara rannsóknarspurningunum verður lagt mat á gæði 

samkeppnisumhverfisins sem upplýsingatækniklasinn starfar í og í kjölfarið verða 

settar fram tillögur að umbótaverkefnum sem miða að því að styrkja 

samkeppnisumhverfi klasans og gera hann samkeppnishæfari. Matið verður byggt upp 

á demants líkani Porters sem verður kynnt til sögunnar í þriðja kafla ritgerðarinnar.  

 

Þessi ritgerð skiptist í sjö efniskafla. Í fyrsta kafla er að finna inngang ritgerðarinnar 

þar sem greint er frá tilgangi rannsóknarinnar og hvers vegna hún er mikilvæg, hvert 

rannsóknarefnið er og hvaða aðferðafræði er beitt við rannsóknina. Þá er greint frá  

rannsóknarspurningunum sem hún reynir að svara og hvernig uppbyggingu 

ritgerðarinnar er háttað. 

 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er aðferðafræði þessarar rannsóknar útlistuð. Fjallað 

verður um kosti og takmarkanir sem fylgja þeirri rannsóknaraðferð sem hér er beitt. Þá 

verður greint frá vali á viðmælendum,  með hvaða hætti gagnaöflun vegna 

rannsóknarinnar var háttað og uppbyggingu viðtala sem tekin voru við klasaleiðtoga. 

 

Í þriðja og fjórða kafla er fræðilegur grunnur ritgerðarinnar lagður. Þriðji kaflinn 

skoðar kenningar um samkeppnishæfni og hvernig þær tengjast kenningum 

stjórnunarfræðanna um samkeppni, stefnu og samkeppnisforskot. Demantur Porters er 

kynntur til sögunnar hér, en demanturinn er líkan sem notað er til að meta 

samkeppnisumhverfi fyrirtækja, klasa og heilla landa. Þá er einnig fjallað um 

samkeppnishæfni Íslands samkvæmt alþjóðlegum samanburði, þjóðarframleiðslu 

landsins, framleiðni vinnuafls í alþjóðlegum samanburði og loks stöðu Íslands í 

nýsköpunarmálum. 

 

Fjórði kafli ritgerðarinnar fjallar um fyrirtækjaklasa og reifar helstu kenningar um 

klasa og áhrif þeirra á samkeppnishæfni fyrirtækja og þjóða. Fjallað verður um sögu 

og þróun klasakenninga, helstu hugmyndasmiði kenninganna og einnig gagnrýni sem 

kenningarnar hafa fengið. Þá verður fjallað ítarlegu um áhrif klasa á samkeppnishæfni 

þjóða og fyrirtækja. Kenningar um lífsskeið klasa verða skoðaðar sem og helstu 

greiningaraðferðir sem notaðar eru til að meta gæði samkeppnisumhverfis klasa og 

styrk eða virkni klasa. 
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Í fimmta kafla er ítarleg umfjöllun um íslenska upplýsingatækniklasann. Þar er sagt 

frá sögu upplýsingatækninnar á Íslandi og helstu hagtölum klasans undanfarin ár. 

Klasinn er kortlagður með myndrænum hætti og greindur með þeirri aðferðafræði sem 

kynnt er til sögunnar í fjórða kafla.  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar koma fram í sjötta kafla. Þar er leitast við að svara 

rannsóknarspurningunum sem lagt er upp með. Auk þess er lagt mat á gæði 

samkeppnisumhverfis íslenska upplýsingatækniklasans og tillögur að 

umbótaverkefnum handa stjórnvöldum og einkageiranum verða lagðar fram. 

 

Í sjöunda og síðasta kafla ritgerðarinnar koma lokaorð rannsakanda. Þar verður fjallað 

um helstu kosti og galla þessarar rannsóknar auk þess sem rannsakandi mun benda á 

framtíðarrannsóknarefni sem komu í ljós við vinnslu þessarar rannsóknar. 
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2 Aðferðafræði  

Þessi rannsókn á styrk og samkeppnishæfni íslenska upplýsingatækniklasans er 

raundæmisrannsókn (e. case study) sem styðst við eigindleg og megindleg gögn. Í 

þessum kafla verður fjallað um þá aðferðafræði notuð var við rannsóknina. Sagt 

verður frá rannsóknaraðferðinni, gagnaöflun og þeirri aðferðafræði sem notuð var til 

að velja viðmælendur fyrir  viðtöl.  

 

2.1 Raundæmisrannsóknir 

Þegar ransóknarefni hefur verið valið þarf að velja rannsóknaraðferð sem tekur mið af 

rannsóknarspurningum og rannsóknarefninu (Saunders, Lewis, Thornhill, 2003). 

Raundæmisrannsókn er rannsóknaraðferð þar sem tiltekið rannsóknarefni eða eitt 

tilvik er skoðað mjög ítarlega og frá mörgum hliðum (Eisenhardt, 1989). Þær gefa 

rannsakandanum færi á að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu og geta hjálpað til 

við að þróa nýjar tilgátur sem unnt er að prófa í síðari rannsóknum (Eisenhardt, 1989; 

Saunders, Lewis, Thornhill, 2003). Gagnaöflun í raundæmisrannsókn er af 

margvíslegum toga. Oft er stuðst við fyrirliggjandi gögn í gagnagrunnum, ítarleg 

viðtöl og skoðanakannanir. Gögnin sem notuð eru í raundæmisrannsóknum geta verið 

eigindleg (orð), megindleg (tölur) eða bæði (Eisenhardt, 1989; Yin, 2003). 

 

Yin (2003) skiptir raundæmisrannsóknum í sex flokka eftir tilgangi þeirra og umfangi. 

Umfang raundæmisrannnsókna getur verið einstakt (e. single case) eða marglaga (e. 

multiple case). Einstök raundæmisrannsókn skoðar eitt rannsóknarefni t.d. 

samkeppnishæfni tiltekins klasa, ofan í kjölin. Marglaga raundæmisrannsókn skoðar 

mörg svipuð rannsóknarefni til samanburðar t.d. samkeppnishæfni nokkurra 

mismunandi klasa.  

 

Tilgangur raundæmisrannsókna getur verið þríþættur, sem rannsakandi (e. 

exploratory), lýsandi (e. descriptive) og útskýrandi (e. explanatory) rannsóknir. 

Rannsakandi raundæmisrannsókn er gjarnan notuð þegar tilgangur rannsóknarinnar er 

að þróa rannsóknarspurningu fyrir framtíðarrannsókn. Lýsandi raundæmisrannsókn er 

notuð til að gefa greinargóða lýsingu á viðfangsefninu innan fræðilegs ramma. 



  

- 15 - 

Útskýrandi raundæmisrannsókn er notuð til að prófa tilgátur (Yin, 2003; Eisenhardt, 

1989). 

 

Þessi rannsókn á samkeppnishæfni og styrk íslenska upplýsingatækniklasans er 

einstök, lýsandi raundæmisrannsókn þar sem verið er að skoða eitt viðfangsefni, 

upplýsingatækniklasann á Íslandi, innan ramma klasafræðanna. Gögnin sem unnið er 

með eru bæði eigindleg og megindleg. Stuðst er við fyrirliggjandi gögn úr ýmsum 

gagnasöfnum, útgáfum fagaðila og fjölmiðlum. Að auki er stuðst við megindleg gögn 

sem unnin eru úr viðtölum við leiðtoga innan klasans.  

 

2.2 Eigindleg og megindleg gögn 

  

Rannsóknaraðferðum hefur oft verið skipt upp í eigindlegar og megindlegar eftir því 

hverskonar gögn eru notuð við rannsóknina. Eigindlega gögn eru orð en megindleg 

gögn eru tölur (Eisenhardt, 2003). Yin (2003) telur að hin hefðbundna skipting á 

rannsóknaraðferðum í eigindlegar og megindlegar þar sem raundæmisrannsóknir falla 

inn í eigindlega flokkinn, sé röng. Rannsóknaraðferð er hvorki eigindlega né 

megindleg að hans mati heldur eru það gögn sem má flokka með þeim hætti. 

Raundæmisrannsókn getur verið drifin áfram af mikilli tölfræðilegri úrvinnslu 

megindlegra gagna.  

 

Raundæmisrannsóknir voru fyrr á tíðum umdeildar og hafa verið flokkaðar með 

eigindlegum aðferðum. Þar sem oft á tíðum er ekki er verið að prófa tilgátu með 

megindlegum gögnum sem hægt er að hafna eða styðja með tölfræðilega marktækum 

hætti, hafa sumir talið raundæmisrannsóknir óvísindalegar (Yin, 2003; Sekaran, 

2000). Það þarf að sjálfsögðu að hafa í huga takmarkanir hverrar rannsóknaraðferðar 

áður en of stórar ályktanir eru dregnar en raundæmisrannsóknir geta verið mjög 

gagnlegar þegar verið er að kanna áður órannsökuð fyrirbæri. Þær eru einnig 

gagnlegar þegar verið er að skoða fyrirbæri sem ekki er unnt að mæla með 

tölfræðilegum hætti. Þær geta aukið skilning á viðfangsefninu og að lokum leitt til 

tilgátu sem unnt er að prófa með annarskonar aðferðum. 
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2.3 Gagnaöflun 

Þessi rannsókn styðst við fyrirliggjandi gögn úr gagnasöfnum og við eigindleg gögn 

sem aflað var með viðtölum. Vinna við gagnaöflun hófst í janúar 2010 þegar 

viðfangsefni rannsóknarinnar var valið. Rannsakandi safnaði miklu magni af 

tölfræðilegum upplýsingum um viðfangsefnið frá opinberum gagnasöfnum. Þá var 

fréttum og öðrum upplýsingum er snerta viðfangsefnið í fjölmiðlum og útgáfum á 

vegum hins opinbera safnað saman. 

 

Viðtöl við leiðtoga fóru fram í mars og apríl 2010. Tölvupóstur var sendur á þá þar 

sem óskað var eftir viðtali og efni rannsóknarinnar var kynnt. Fyrir hvert viðtal fékk 

viðmælandi kynningu á rannsóknarefninu og skilmálum trúnaðaryfirlýsingar 

rannsakanda um nafnleynd og meðferð þeirra upplýsinga sem komu fram. Viðtölin 

voru öll hljóðrituð með samþykki viðmælenda.  

 

2.4 Viðmælendur 

 

Viðmælendur rannsóknarinnnar voru valdir með matsaðferð (e. 

purposive/judgemental) þar sem rannsakandi metur hverja hann telur hæfasta til að 

veita þær upplýsingar sem leitað er eftir ( Saunders, Lewis, Thornhill, 2003) . Þegar 

þessi aðferð er valin má ekki líta svo á að úrtakið endurspegli þýðið með tölfræðilegri 

vissu. Matsaðferðin er talin henta vel til að fá greinargóða lýsingu á viðfangsefninu 

þar sem rannsakandi reynir að velja viðmælendur sem hafa mikla þekkingu. 

 

Valið á úrtakinu á að taka mið af rannsóknarspurningunum og markmiðum 

rannsóknarinnar. Í þessari rannsókn er leitast við að skýra vel samkeppnishæfni og 

styrk upplýsingatækniklasans. Því var reynt að velja leiðtoga úr misstórum 

fyrirtækjum sem stunda mismunandi starfsemi, sem flokkast þó öll undir starfsemi 

upplýsingatæknifyrirtækja. Tilgangurinn með því að velja viðmælendur úr ólíkum 

áttum er sá að fá breiða yfirsýn yfir viðfangsefnið og heyra sjónarmið fólks á 

viðfangsefninu sem er að starfa við mjög mismunandi aðstæður. Í 

raundæmisrannsóknum er alltaf hætta á því að rannsakandi velji gögn til að styðja 

fyrirfram gefnar niðurstöður en með því að velja viðmælendur með þessari aðferð er 

reynt að minnka hættuna á að hlutdrægni rannsakanda hafi áhrif á niðurstöðurnar. 
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Viðmælendur voru tíu talsins. Átta viðmælendur koma úr einkageiranum og eru allir  

framkvæmdastjórar eða forstjórar hjá sínum fyrirtækjum. Þá var að auki rætt við tvo 

forstöðumenn rannsóknar- og menntastofnana sem hafa beina aðkomu að 

upplýsingatækniklasanum.  

 

2.5 Viðtöl 

 

Viðtöl við leiðtoga innan upplýsingatækniklasans eru nauðsynlegur liður í gagnaöflun 

rannsóknarinnar. Form viðtala við rannsókn getur verið með þrenns konar hætti; 

stöðluð (e. strectured), hálfstöðluð (e. semi-structured) og óstöðluð (e.unstructured) 

viðtöl (Saunders, Lewis, Thornhill, 2003). Stöðluð viðtöl styðjast við fyrirfram 

ákveðinn spurningalista þar sem allir viðmælendur fá sömu spurningarnar. 

Hálfstöðluð viðtöl eru opnari en þau stöðluðu. Rannsakandi sest niður með 

viðmælendum og hefur spurningaramma sem byggir á þeim upplýsingum sem hann 

vill fá frá viðmælandanum. Spurningar verða ekki allaf þær sömu og taka mið af 

þekkingu hvers viðmælanda á viðfangsefninu. Óstöðluð viðtöl eru alveg opin. 

Rannsakandi tekur viðtal við viðmælendur án þess að styðjast við neinn ákveðinn 

spurningaramma (Saunders, Lewis, Thorhill, 2003). 

 

Viðtöl þessarar rannsóknar voru hálfstöðluð. Spurningarnar fylgdu ákveðnum ramma 

sem tók þó mið af starfsumhverfi viðmælandans. Þannig var ramminn svipaður þegar 

rætt var við stjórnendur úr atvinnulífinu en tók breytingum þegar rætt var við 

forstöðumenn rannsóknar- og menntastofnana til að fá fram annars konar upplýsingar. 

Í öllum tilfellum var spurningunum skipt í efnisflokka sem viðmælendur voru leiddir í 

gegnum. Viðtalsramminn var hannaður með hliðsjón af hugmyndum sem Austrian 

(2000) og Rosenfeld (1997) leggja til um leiðtogaviðtöl við klasagreiningar. 

Spurningarnar skiptust í níu efnisflokka. Hér að neðan eru flokkarnir og dæmi um 

spurningar sem notaðar voru í viðtölunum: 

 

 Um fyrirtækið – Hvaða vörur eða þjónustu selur fyrirtækið? Hvenær var það 

stofnað? Hve margir starfsmenn? 

 Staðsetning – Skiptir staðsetning máli? Hefur fyrirtækið fleiri starfsstöðvar? 

Kemur önnur staðsetning til greina? 
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 Klasinn – Hverjir eru viðskiptavinir fyrirtækisins? Hvar eru þeir staðsettir? 

Hve stór hluti tekna kemur frá útflutningi? Er mikil erlend samkeppni? 

Upplifið þið ykkur sem hluta af heild? Hefur klasinn sameiginlega sýn? 

 Samvinna – Hefur fyrirtækið unnið með öðrum fyrirtækjum í sínum geira eða 

tengdum geirum í einhverjum verkefnum t.d. við rannsóknar- eða 

þróunarvinnu? Hefur fyrirtækið unnið með rannsóknar- eða menntastofnun? 

Hefur félagið áhuga á slíku samstarfi? Hvað er hægt að gera til að efla slíka 

samvinnu?  

 Hið Opinbera – Hvernig er afskiptum hins opinbera af klasanum háttað? 

Hvernig viðskiptavinur er hið opinbera? Er lagaumhverfið hér gott, slæmt, 

ásættanlegt? Eru lög og reglugerðir hamlandi/hvetjandi með einhverjum hætti? 

 Innviðir – Eru upplýsingatækni innviðir hér á landi góðir, slæmir, 

ásættanlegir? Þarf að ráðast í einhverjar umbætur á einhverjum sviðum? 

 Nýsköpun og tækni – Eru íslensk upplýsingatæknifyrirtæki fljót að tileinka sér 

nýja tækni? Er næg fjárfesting í rannsóknir og þróun hjá einkageiranum og hjá 

hinu opinbera? Hefur þitt fyrirtæki fengið styrk til rannsóknar- og 

þróunarvinnu? 

 Fjármögnun – Hvernig er aðgengi að fjármagni hér á landi? Hvernig hefur það 

breyst? Er mikil bein erlend fjárfesting í klasanum? Hvað mætti gera til að laða 

að erlent fjármagn? 

 Mannauður – Hvaða þekkingu er helst þörf á í ykkar geira? Hvernig er 

aðgengi að hæfu starfsfólki? Hvernig hefur það breyst? Vantar einhverja hæfni 

hér á landi? 

 Framtíðin – Hver er framtíð klasans? Hverjar eru helstu áskoranirnar? 
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3 Samkeppnishæfni 

Samkeppnishæfni (e. competitiveness) er samanburðarhugtak sem notað er til að meta 

hæfni fyrirtækja, landsvæða og þjóða til að keppa á efnahagslegum forsendum. 

Samkeppnishæfni tengist hugmyndum úr stjórnunarfræðum um samkeppni fyrirtækja 

og samkeppnisforskot. Það er nauðsynlegt að skilja grunnhugtökin áður en við 

skoðum hvernig samkeppnishæfni tengist kenningum um klasa. Í þessum kafla verður 

fyrst fjallað stuttlega um samkeppni, stefnu fyrirtækja og samkeppnisforskot. Síðan 

verður fjallað um samkeppnishæfni þjóða og loks um samkeppnishæfni Íslands í 

alþjóðlegum samanburði.  

 

3.1 Samkeppni og stefna 

Fyrirtæki á markaði búa við mismikla samkeppni, því meiri sem hún er þeim mun 

erfiðara er fyrir þau að ná betri árangri í sínum rekstri en samkeppnisaðilarnir.  Eina 

ráðið fyrir fyrirtæki á erfiðum samkeppnismarkaði er að reyna eftir fremsta megni að 

átta sig á þeim öflum sem móta samkeppnisumhverfið og móta sér stefnu miðað við 

eigin styrkleika í von um að ná samkeppnisforskoti (e. competitive advantage.). 

Bandaríski prófessorinn Michael Porter hefur verið í fararbroddi fræðimanna í 

stjórnunarfræðum undanfarna áratugi og hefur skrifað mikið um samkeppnismál og 

samkeppnishæfni. Porter (1979) telur að samkeppni á markaði mótist af fimm kröftum 

sem eru missterkir í umhverfi fyrirtækja en hafa allir áhrif.  

 

 

Mynd 1  Fimm kraftar sem móta samkeppni á markaði  (Porter, 1979). 
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Mynd 1 sýnir þá krafta sem móta samkeppni á markaði. Eins og áður segir fer vægi 

hvers þáttar eftir eðli markaðarins og getur verið mjög misjafnt milli geira. Sumstaðar 

er mesta ógnin frá staðkvæmdar vörum eða nýliðun, á öðrum mörkuðum þurfa 

fyrirtæki að óttast mest samningsstyrk sinna birgja eða viðskiptavina (Porter, 1979). 

 

Samkeppni milli núverandi keppinauta – Mikil innbyrðis samkeppni milli núverandi 

keppinauta hefur neikvæð áhrif á afkomu fyrirtækjanna. Samkeppnin er mismikil milli 

geira og milli landa en það eru fjögur atriði sem einkenna markaði þar sem samkeppni 

er mjög virk (Porter, 1979). Í fyrsta lagi má nefna markaði þar sem mörg fyrirtæki af 

svipaðri stærð eru að keppa sín á milli. Þar verður mikill slagur um markaðsstærð og 

verðstríð eru algeng. Í öðru lagi má nefna markaði sem vaxa hægt. Þá verða félög að 

bæta sína markaðshlutdeild á kostnað hinna til að ná kröfum um vöxt til framtíðar. Í 

þriðja lagi er mikil samkeppni þar sem vöruaðgreining er ekki möguleg og 

viðskiptavinir gera lítinn greinarmun á gæðum samkeppnisaðila. Í fjórða lagi er 

algengt að sjá mikla samkeppni á mörkuðum þar sem framboð eykst í stórum 

stökkum. Þetta á við um aukið framboð á vörum, sem sökum stærðarhagkvæmni, 

verður að framleiða í stórum stíl. Þegar ný verksmiðja er tekin í gagnið þarf hún að 

framleiða mikið magn til að það borgi sig að ráðast í fjárfestinguna. Í hvert sinn sem 

einn hinna núverandi keppinauta stækkar hjá sér eykst framboð á markaðnum 

verulega með tilheyrandi þrýsting á verð hinna sem fyrir eru. 

 

Ógn frá nýliðun – Nýliðar á samkeppnismörkuðum auka framboð af vörum eða 

þjónustu til viðskiptavina sem hefur áhrif á markaðshlutdeild og verðlagningu þeirra 

sem fyrir eru. Inngönguhindranir (e. barriers to entry) ráða mestu um það hve mikil 

ógn steðjar frá nýliðun (Porter, 1979). Þessar inngönguhindranir eru: 

 Stærðarhagkvæmni – Annars vegar getur verið stærðarhagkvæmni í 

framleiðslukostnaði þegar þeir sem fyrir eru njóta lægra verðs á aðföngum sem 

þeir kaupa í stóru magni. Hún getur líka verið til staðar þegar kaupendur vilja 

frekar skipta við stærri aðila sem á marga viðskiptavini, þeir einfaldlega treysta 

síður nýliðum. Þetta getur átt við um mikilvæga þjónustu fyrir fyrirtæki og 

einstaklinga eða dýrar vörur.  

 Skiptikostnaður – Með skiptikostnaði er átt við þann kostnað sem kaupendur 

verða að leggja út í til að geta fært sig yfir til keppinauta eða staðkvæmdar 
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vara. Dæmi um slíkt væri nauðsynlegar breytingar á framleiðsluferli til þess 

eins að skipta um birgja. Nauðsynleg kaup á nýrri tækni til að nota vöruna er 

annað dæmi um skiptikostnað. 

 Stærð fjárfestingar – Stór upphafsfjárfesting til að komast inn á markað getur 

verið stór hindrun. Ef það felur í sér mjög stóra fjárfestingu í tækjum og tólum, 

húsbúnaði, lager og markaðs- og kynningarmálum til að koma undir sig 

fótunum þá munu nýliðar hugsa sig tvisvar um og einhverjir falla frá 

hugmyndum um inngöngu. 

 Samkeppnisforskot núverandi keppinauta óháð stærð – Ef fyrirtæki á markaði 

njóta samkeppnisforskots sem felst í lægri framleiðslukostnaði eða betri 

gæðum í framleiðslu sem er tilkomin vegna reymnslu, þá getur það verið 

hindrun fyrir nýliðun á markaði. 

 Misjafn aðgangur að dreifileiðum – Nýliðar verða að tryggja sér dreifileiðir 

fyrir aðföng og sínar afurðir áður en þeir hefjast handa. Að því marki sem 

núverandi keppinautar hafa tryggt sér núverandi dreifileiðir og e.t.v. fullnýtt 

þær þá mun það reynast nýliðum erfitt að komast að. 

 Opinberar hömlur – Hið opinbera getur sett löggjöf sem virkar 

samkeppnishamlandi. Það getur verið að eitt fyrirtæki hafi einokunarstöðu á 

markaði í krafti laga, eins og orkufyrirtæki. Eins getur verið erfitt að fá tilskilin 

leyfi vegna hamlandi regluverks, ef kostnaðurinn við slíkt ferli er hár þá 

reynist hann inngönguhindrun á markaði. 

 

Samningsstyrkur birgja – Sérhæfðir birgjar geta verið í sterkri stöðu til að færa allan 

umframhagnað á markaði til sín með því að hækka sitt verð til kaupenda eða með því 

að minnka gæði sinna afurða. Því sérhæfðari sem birgir er því sterkari er þessi ógn 

(Barney og Hesterley, 2008). Porter (1979) nefnir nokkur einkenni á birgjum sem 

gerir þeirra samningsstyrk að meiri ógn fyrir þeirra viðskiptavini: 

 Það eru fá fyrirtæki sem bjóða upp á þau aðföng sem birginn selur. Með öðrum 

orðum þá er lítil samkeppni milli núverandi keppinauta á markaði birgja. 

 Birgir er ekki háður einum iðnaði til að kaupa sínar afurðir. Þannig hefur einn 

markaður ekki mikil ítök sem kaupandi af vörum eða þjónustunni sem hann 

býður upp á. 
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 Skiptikostnaður fyrirtækja er hár ef þau vilja skipta um birgja. Ef fyrirtæki 

þurfa að fjárfesta í nýjum rekstrarfjármunum til að notast við aðföng sem eru 

keypt annarsstaðar frá þá hefur birgirinn mikinn samningsstyrk. 

 Aðföngin sem keypt eru frá birgja eru mjög sérhæfð. 

 Engar staðkvæmdar vörur eru í boði sem hægt væri að notast við fremur en 

þau aðföng sem birgirinn selur. 

 Birgir getur með auðveldum hætti ráðist í  lóðrétta samþættingu framá við (e. 

forward vertical integration). Lóðrétt samþætting felur í sér að fyrirtæki færa 

sig einu skrefi framar í virðiskeðjunni (e. value chain). Það þýðir að birgir 

getur orðið keppinautur sinna viðskiptavina með því að stofna dótturfélag eða 

kaupa einhvern sem fyrir er. 

 

Samningsstyrkur kaupanda – Þegar kaupendur finna sig í sterkri stöðu gagnvart 

fyrirtækjum á markaði þá hafa þeir styrk til að semja um verð og gæði. Það eru fimm 

einkenni á markaði þar sem kaupendur hafa mikinn samningsstyrk (Porter, 1979). 

 Kaupendur eru fáir, þeir kaupa í miklu magni eða þá kaupa þeir mjög svo dýra 

og sérhæfða þjónustu.  

 Varan á markaðnum er frekar einsleit og kaupendur gera ekki greinarmun á 

vörum samkeppnisaðila. 

 Skiptikostnaður er tiltölulega lítill og auðvelt að færa sig milli birgja. 

 Kaupendur geta með auðveldum hætti ráðist í lóðrétta samþættingu aftur á bak 

(e. backward vertical integration). Lóðrétt samþætting aftur á bak felur í sér að 

fyrirtæki færa sig einu skrefi aftar í virðiskeðjunni og fara að keppa við sína 

fyrrverandi birgja. 

Kaupendur eru viðkvæmir fyrir verðbreytingum á mörkuðum þar sem : 

 Innkaupin á aðföngunum er mjög stór hluti af rekstrarkostnaði félagsins. 

 Kaupendurnir eru á markaði þar sem framlegð er lítil. 

 Þar sem gæði á vörum kaupenda ráðast aðeins að litlu leyti á gæðum 

aðfanganna. 

 Þegar varan eða þjónustan sem keypt er hefur lítil áhrif á aðra kostnaðarliði 

kaupandans.  
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Ógn frá staðkvæmdar vörum – Keppinautar á markaði selja vörur eða þjónustu sem 

eru í beinni samkeppni því þær uppfylla þarfir neytenda með nákvæmlega sama hætti. 

Staðkvæmdar vörur (e. substitutes) uppfylla þarfir neytenda að mestu leyti en á annan 

hátt (Barney og Hesterley, 2008). Netmiðlar eru t.d. staðkvæmdar vörur fyrir dagblöð.   

Staðkvæmdar vörur hafa áhrif á samkeppni með því að setja efri mörk á verð vara á 

markaði. Ef fyrirtæki á samkeppnismarkaði sem býr við ógn af staðkvæmdar vörum 

setja sín verð of hátt eiga þau á hættu að missa sína viðskiptavini til framleiðenda 

staðkvæmdar vara. 

 

Það er mikilvægt skref fyrir stjórnendur fyrirtækja að átta sig á stöðu fyrirtækisins 

gagnvart þeim fimm samkeppniskröftum sem Porter fjallar um, því hún afhjúpar 

styrkleika og veikleika fyrirtækisins (Porter, 1979). Þegar styrkleikar og veikleikar 

liggja fyrir er unnt að móta stefnu félagsins sem hefur það að markmiði að: 

 Staðsetja fyrirtækið með þeim hætti að það geti varið sig gegn  þeim 

samkeppniskröftum sem mest ógn steðjar að. 

 Hafa áhrif á vægi samkeppniskraftanna til hagsbóta fyrir fyrirtækið. 

 Reyna að sjá fyrir um breytingar á undirliggjandi þáttum sem móta 

samkeppniskraftana með það að markmiði að nýta sér möguleika sem opnast í 

framtíðinni. 

 

Samkeppnishæf stefna fyrirtækja snýst um að gera aðra hluti en keppinauturinn eða að 

gera sömu hlutina með öðrum hætti. Porter (1996) hefur talað um þrjár staðlaðar 

viðskiptastefnur sem flest fyrirtæki tileinka sér með einum eða öðrum hætti. Þær eru 

kostnaðarleiðtogar (e. cost-leadership), vöruaðgreining (e. differentiation) og áhersla á 

afmarkaðan kima (e. focus). Kostnaðarleiðtogar reyna að framleiða vörur og þjónustu 

með lægri tilkostnaði en keppinautar þeirra, fyrirtæki í vöruaðgreiningu reyna að 

staðsetja sínar vörur í hugum neytenda þannig að þær sé taldar betri og verðmætari en 

vörur samkeppnisaðila og fyrirtæki með áherslu reyna að verða kostnaðarleiðtogar eða 

stunda vöruaðgreiningu á mjög afmörkuðum sviðum. Árangursrík fyrirtæki ná með 

sinni stefnu að staðsetja sig í hugum neytenda þannig að þau ná  samkeppnisforskoti á 

markaði. 
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3.2 Samkeppnisforskot 

Samkeppnisforskot næst þegar fyrirtæki nær að skapa meira efnahagslegt virði (e. 

economic value) en samkeppnisaðilinn (Barney og Hesterley, 2008). Efnahagslegt 

virði er skilgreint sem mismunurinn á áætluðu virði vöru eða þjónustu í hugum 

neytenda og svo þess kostnaðar sem fyrirtækið leggur út í við framleiðsluna. Umfang 

samkeppnisforskots er þá mismunurinn á því efnahagslega virði sem fyrirtæki skapar 

og svo því virði sem samkeppnisaðilarnir skapa.  

  

Fyrirtæki ná samkeppnisforskoti á markaði með nýsköpun í sinni breiðustu mynd 

þ.e.a.s. með því að keppa á markaði með nýjum hætti eða með því að keppa á nýjum 

forsendum (Porter, 1990a). Þau innleiða hjá sér nýja ferla í framleiðslu, þau sjá fyrir 

breytt neyslumynstur á markaðnum eða uppfylla þarfir neytenda með nýjum hætti.  

 

 

Mynd 2  Virðiskeðjan (Porter, 1990a) 

 

Mynd 2 sýnir virðiskeðju Porters sem er  myndræn framsetning á þeim aðgerðum sem 

framkvæmdar eru innan fyrirtækja sem leiða til framlegðar og skapa efnahagslegt 

virði. Porter (1990a) telur að uppsprettu samkeppnisforskots megi finna í virðiskeðju 

hvers fyrirtækis. Samkeppnisforskot næst þegar fyrirtæki framkvæmir tilteknar 

aðgerðir með skilvirkari hætti en samkeppnisaðilarnir. Efri hluti líkansins sýnir þær 

aðgerðir sem falla undir stoðstarfsemi fyrirtækisins. Neðri hluti líkansins sýnir 

meginstarfsemina, eða þær aðgerðir sem leiða að lokum til afurða fyrirtækisins. Stefna 

fyrirtækja ræður því hvernig það skipuleggur sína virðiskeðju. Hún hefur einnig áhrif 
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á mikilvægi hverrar aðgerðar sem mögulega uppsprettu samkeppnisforskots (Porter, 

1990a). 

 

Samkeppnisforskot getur verið tímabundið eða viðvarandi, það getur aldrei orðið 

varanlegt. Samkeppnisaðilar munu alltaf reyna að apa eftir því sem eitt fyrirtæki gerir 

vel og að lokum mun þeim takast það. Porter (1990a) telur að fyrirtæki sem vilja 

viðhalda langvarandi samkeppnisforskoti í alþjóðlegri samkeppni verði að hafa fimm 

lykilatriði í hug: 

 Samkeppnisforskot á rætur sínar að rekja til nýsköpunar, umbóta og breytinga. 

Nýsköpun þarf ekki að vera ný tækni heldur ný aðferð í framleiðsluferli eða ný 

notkun á eldri tækni. Fyrirtæki sem leita stöðugt leiða til að gera betur og sjá 

fyrir breyttar þarfir neytenda eða nýjar leiðir til að mæta þeim, munu frekar ná 

samkeppnisforskoti á markaði. 

 Samkeppnisforskot má ná útúr allri virðiskeðjunni. Virðiskeðjan er allt ferlið 

sem fer í framleiðslu á vöru og þjónustu, ekki aðeins innan fyrirtækisins heldur 

frá birgjum til dreifingaraðila og kaupenda. Fyrirtæki sem sjá ný tækifæri til að 

breyta sinni virðiskeðju til að lækka kostnað ná oft á tíðum 

samkeppnisforskoti. 

 Samkeppnisforskot krefst stöðugra umbóta. Það er varla hægt að finna 

varanlegt samkeppnisforskot á markaði því að lokum ná samkeppnisaðilar að 

herma eftir með svipuðum kostnaði eða ný tækni ryður eldri frá. Ef fyrirtæki 

vilja viðhalda sinni stöðu mega þau ekki stoppa í sínu umbótaferli og verða 

stöðugt að leita nýrra leiða. 

 Uppspretta samkeppnisforskots þarf stöðuga uppfærslu. Hvernig svo sem 

fyrirtæki nær samkeppnisforskoti, t.d. í gegnum virðiskeðjuna sína, þá þarf það 

stöðugt að uppfæra uppsprettu samkeppnisforskotsins með innleiðingu á nýrri 

tækni. Því flóknari sem tækni er við vinnslu á vöru eða þjónustu því erfiðara er 

fyrir samkeppnisaðila að herma eftir. 

 Samkeppnisforskot á alþjóðlegum mörkuðum krefst alþjóðlegrar 

stefnumörkunar. Fyrirtæki sem vill viðhalda samkeppnisforskoti sem það hefur 

á alþjóðlegum mörkuðum vegna hagstæðs samkeppnisumhverfis heima fyrir 

verður að marka sér alþjóðlega stefnu. 
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3.3 Samkeppnishæfni þjóða 

Undanfarna þrjá áratugi hefur samkeppnishæfni þjóða orðið að einu aðalviðfangsefni 

hagfræðinga, stjórnmálamanna og stjórnenda um allan heim (Krugman, 1996). Það er 

auðvelt að skilja hvers vegna. Í grundvallaratriðum er hugmyndafræðin þessi: þjóðir, 

eins og fyrirtæki, geta náð samkeppnisforskoti á vissum sviðum ef aðstæður til 

verðmætasköpunar eru nýttar með skilvirkum hætti í góðu samkeppnisumhverfi. 

Samkeppnishæft land mun svo geta af sér samkeppnishæf fyrirtæki sem munu auka 

framleiðni þjóðarinnar. Framleiðniaukningin leiðir að lokum til betri lífskjara. World 

Economic Forum (WEF) hefur gefið út rit um samkeppnishæfni þjóða, The Global 

Competitiveness Report, frá árinu 1979 (World Economic Forum, 2010). WEF 

skilgreinir samkeppnishæfni sem þær stofnanir, opinber stefna og  framleiðsluþættir 

sem ákvarða framleiðnistig þjóða (Schwab, 2009).   

 

Klassíska hagfræðilega nálgunin segir að samkeppnishæfni þjóða ráðist af einkum af 

vaxtastigi í landinu, launakostnaði og stærðarhagkvæmni (e. economies og scale) 

(Porter, 1990). Hún skýrir þó ekki hvers vegna sum lönd ná mikilli hagsæld þrátt fyrir 

háa vexti, sveiflur í gengi og há laun. Það eru fyrirtæki sem keppa á alþjóðlegum 

mörkuðum ekki þjóðir, en heimaland fyrirtækja getur haft talsverð áhrif á getu þeirra 

til að skapa sér samkeppnisforskot á alþjóðavísu (Porter, 1990b).  

 

Það eru þó ekki allir sammála um ágæti hugmyndafræðinnar um samkeppnishæfni 

þjóða. Krugman (1994, 1996) hefur skrifað um áráttu stjórnvalda gagnvart 

samkeppnishæfni og varar við of mikilli áherslu á hana. Hann telur að þar sem þjóðir 

keppa ekki í sama skilningi og fyrirtæki og þar sem þjóðir fara ekki á hausinn ef illa 

gengur þá sé merkingarlaust að ræða um samkeppnishæfni þeirra. Það er einkum 

þrennt sem hann telur hættulegt við áhersluna á samkeppnishæfni. Í fyrsta lagi getur 

hún leitt til þess að hið opinbera sói fé í marklausar aðgerðir sem eiga að auka 

samkeppnishæfni. Í öðru lagi getur hún leitt til verndarsjónarmiða hins opinbera og 

viðskiptastríða. Í þriðja lagi getur hún leitt af sér slæmar ákvarðanir sem hafa ófyrirséð 

áhrif á allt efnahagslífið (Krugman, 1994). 
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3.3.1 Hvernig er samkeppnishæfni þjóða mæld? 

Porter (1990a) segir að framleiðni sé eini marktæki mælikvarðinn á samkeppnishæfni 

þjóða. Framleiðni þjóða er oftast metin út frá framleiðni vinnuaflsins í landinu. 

Framleiðni vinnuafls getur verið mæld með margvíslegum hætti t.d. í afurðum á 

hverja unna klukkustund eða sem hlutfall virðisauka á hvern starfsmann. Í 

alþjóðlegum samanburði á framleiðni vinnuafls er oftast litið til þjóðarframleiðslu á 

hvern starfsmann og niðurstaða fyrir hverja þjóð þá gjarnan sett fram sem hlutfall af 

framleiðni vinnuafls í Bandaríkjunum sem hafa náð lengst í veröldinni (Ingjaldur 

Hannibalsson, 1986).   

 

Krugman (1994) segir að það sé ekki framleiðni þjóða samanborið við aðrar þjóðir 

sem leiðir til bættra lífskjara heldur vöxtur í innlendri framleiðni sem skiptir sköpum. 

OECD (2010) hefur síðustu árin tekið saman framleiðni vinnuafls í aðildarríkjunum 

með því að skoða vöxt þjóðarframleiðslu á unna klukkustund, á föstu verðlagi og í 

gjaldmiðli viðkomandi ríkis.  

 

 

3.4 Demantur Porters 

 

Í bók sinni „The Competitive Advantage of Nations“, sem kom út árið 1990, heldur 

Porter því fram að samkeppnishæfni þjóða byggist fyrst og fremst á hæfni 

atvinnulífsins til nýsköpunar og stöðugra umbóta í samkeppnisumhverfi þess (Porter, 

1990a). Þar kynnir Porter til sögunnar demantslíkanið sem sýnir þá fjóra þætti sem 

umfram aðra hafa áhrif á samkeppnishæfni þjóða. Demanturinn er notaður til að skilja 

hvernig þættirnir hafa áhrif hver á annan. Styrkleikar í einum þætti geta leitt til 

styrkingar hinna þáttanna sem leiðir að lokum til aukinnar framleiðni fyrirtækjanna og 

þjóðarinnar allrar. Demanturinn reynir að útskýra áhrif staðsetningar á samkeppni. Það 

má nota líkanið til að greina samkeppnisumhverfi þjóða, landsvæða eða 

fyrirtækjaklasa. 
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Mynd 3  Demantur Porters sem sýnir þá þætti sem hafa áhrif á samkeppnishæfni landa (Porter, 1990a) 

 

Framleiðsluskilyrði (e. factor conditions) lýsa gæðum framleiðsluþátta í hverju landi 

fyrir sig. Framleiðsluþættir eru nauðsynlegir öllum atvinnugreinum og geta verið 

vinnuafl, náttúruauðlindir, fjármagn o.s.frv. (Porter, 1990a). Gæðum þessara 

framleiðsluþátta er misskipt milli landa. Í klassískri hagfræði er litið svo á að allar 

þjóðir hafa hlutfallslega samkeppnisyfirburði (e. comparitive advantage) á einhverjum 

sviðum sem byggir á gæðum þeirra framleiðsluþátta sem hún hefur úr að moða. 

Framleiðsluþættir þjóðar skipta miklu varðandi samkeppnishæfni hennar og því er vert 

að skoða þá nánar til að átta sig á styrkleikum og veikleikum þjóða í alþjóðlegu 

samhengi. Helstu framleiðsluþættir eru: 

 Mannauður – Fjöldi vinnandi manna, hæfni þeirra, kostnaður vinnuafls og 

vinnusemi eru allt þættir sem skipta máli. 

 Náttúrulegar auðlindir – Gjöful fiskimið, olía, ræktarland, hreint vatn og 

nytjaskógar eru dæmi um náttúruauðlindir. Þá má líta á veðurfar sem 

náttúruauðlind og einnig staðsetningu og stærð landa. 

 Þekking – Sú uppsafnaða sérþekking á ýmsum sviðum sem býr meðal þjóðar, 

bæði vísindaleg þekking og hagnýt þekking. 

 Fjármagn – Aðgengi og kostnaður fjármagns er mjög mismunandi milli landa 

og skiptir sköpum við fjárfestingar og nýsköpun í landinu. 

 Innviðir – Hér er átt við samgöngumannvirki, fjarskipta- og samskipta innviðir 

ásamt upplýsingatækni innviðum. 
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Dæmin sanna að gæði framleiðsluþátta ein og sér tryggja ekki samkeppnishæfni 

þjóða. Það skiptir ekki síður máli með hvaða hætti framleiðsluþættir þjóðar eru nýttir 

(Porter, 1990a). Ákvarðanir einkaaðila og hins opinbera um hvaða þætti skuli nýta, 

hvernig þeir skuli nýttir og ekki síst með hversu skilvirkum hætti þeir eru nýttir ráða á 

endanum mestu. 

 

 

Stefna, skipulag og samkeppni (e. firm strategy, structure and rivalry) innan 

atvinnulífsins er mjög mismunandi milli landa. Þar sem þessir þrír þættir fara vel 

saman tekst gjarnan að skapa samkeppnisforskot og auka samkeppnishæfni þjóðar um 

leið (Porter, 1990a).  

 

Með stefnu og skipulagi er átt við mismunandi hefðir sem skapast innan þjóða í rekstri 

fyrirtækja, stærð þeirra og stjórnun. Það er að sjálfsögðu munur milli geira og milli 

fyrirtækja innan landa en það hafa verið einkennandi þættir í rekstrarháttum þjóða sem 

hafa oft á tíðum skapað þeim sérstöðu og samkeppnisforskot. Á Ítalíu t.d. er hefð fyrir 

smáum og millistórum fyrirtækjum sem hafa samt sem áður náð óvenju langt á 

heimsvísu (Porter, 1990a). Í Þýskalandi eru stjórnendur mjög oft menntaðir 

verkfræðingar eða með annarskonar tæknilegan bakgrunn sem er ólíkt því sem gerist í 

öðrum löndum. Þá eru oft ríkjandi viðhorf innan landa sem hafa áhrif á skipulag og 

stefnu. Viðhorf til alþjóðavæðingar hefur sitt að segja, eins má nefna viðhorf til valds 

og samskipti milli stjórnenda og starfsmanna fyrirtækja sem mótast oft af ólíkri 

menningu landa og hafa misgóð áhrif á rekstur fyrirtækja á alþjóðlegum mörkuðum. 

 

Samkeppni milli innlendra aðila á heimamarkaði er lykilþáttur þegar kemur að getu 

fyrirtækja til að skapa sér samkeppnisforskot og viðhalda því (Porter, 1990a). Því 

miður er það oft svo að stjórnvöld „velja“ eitt eða tvö fyrirtæki á vissum sviðum og 

hygla þeim. Hugsunin er sú að samkeppni innanlands feli í sér sóun á verðmætum sem 

annars gætu farið í að keppa á alþjóðlegum mörkuðum. Reyndin er hins vegar sú að 

þau fyrirtæki sem ná hvað lengst á alþjóðlegum mörkuðum keppa af miklu afli á 

sínum heimamarkaði. Þessi samkeppni hvetur fyrirtækin til að leita sífellt betri leiða í 

sinni framleiðslu með tilheyrandi nýsköpun sem leiðir að lokum til 

framleiðniaukningar (Porter, 1990a). Bílaiðnaðurinn sem og raftækjaiðnaðurinn í 

Japan eru góð dæmi. Á báðum þessum sviðum hafa japönsk fyrirtæki náð einna lengst 
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í veröldinni og á báðum þessum sviðum er mjög hörð barátta á innanlandsmarkaði við 

innlenda samkeppnisaðila. Fyrirtækjum sem er hlíft við innlenda samkeppni eru 

sjaldnast í fararbroddi á heimsvísu og þurfa oftar en ekki aðstoð í formi niðurgreiðslna 

og verndartolla heimafyrir til að lifa af. 

 

Eftirspurnarskilyrði (e. demand conditions) á heimamarkaði geta verið uppspretta 

samkeppnisforskots á alþjóðlegum mörkuðum. Eftirspurnarskilyrði heimafyrir hafa 

áhrif með því að skapa stærðarhagkvæmni í framleiðslu vara en ekki síður með því að 

móta stefnu fyrirtækja til framtíðar og hvetja til nýsköpunar (Porter, 1990a). Það er 

þrennt sem einkennir heimamarkaði sem skapa sterk eftirspurnarskilyrði: 

 Uppbygging eftirspurnar eftir tilteknum vörum eða þjónustu er önnur en 

gengur og gerist annarsstaðar. Þjóðir geta náð samkeppnisforskoti á þeim 

sviðum þar sem eftirspurn á heimamarkaði er hlutfallslega meiri eftir tiltekinni 

vöru eða þjónustu sem gerir það að verkum að fyrirtæki á heimamarkaði leggja 

meiri áherslu á þessar vörur en þeirra alþjóðlegu keppinautar. 

 Kaupendur heimafyrir eru meðal kröfuhörðustu kaupenda vörunnar eða 

þjónustunnar í veröldinni. Þannig heimamarkaður neyðir fyrirtæki sem keppa á 

heimamarkaði til að leiða sinn geira í gæðum og nýsköpun. Fyrirtæki á slíkum 

heimamarkaði eru betur í stakk búinn til að mæta kröfum á alþjóðlegum 

mörkuðum og gera almennt betur en keppinautar þeirra. 

 Fyrirtæki geta náð samkeppnisforskoti á þeim sviðum þar sem 

heimamarkaðurinn leiðir breytingar í neyslumynstri á alþjóðavísu. Japönsk 

fyrirtæki voru farin að huga að orkusparnaði löngu fyrir olíukreppuna 1973. 

Það var ekki fyrr en hún skall á sem flest önnur ríki fóru að huga að því. 

 

Stærð heimamarkaðar og vöxtur hans hefur líka áhrif á getu fyrirtækja og þjóða til að 

ná samkeppnisforskoti á vissum sviðum. Til að framleiða sumar vörur og þjónustu 

þarf að yfirstíga háar inngönguhindranir vegna stærðarhagkvæmni og/eða vegna 

mikils stofnkostnaðar. Fyrirtæki sem hafa stóran heimamarkað eru eðli málsins 

samkvæmt miklu frekar tilbúin að ráðast í slíkar fjárfestingar (Porter, 1990a). 
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Stuðningsgreinar (e. related and supporting industries) eru sérhæfðir birgjar og 

tengdur iðnaður sem auðveldar fyrirtækjum á ákveðnu sviði að verða 

samkeppnishæfari. Þegar birgjar iðnaðar á heimamarkaði eru á heimsmælikvarða þá 

hafa fyrirtæki í iðnaðinum greiðan og skjótan aðgang að bestu mögulegu aðföngum. 

Besta vínframleiðslan er þar sem besta vínberjaræktunin á sér stað. Heimsklassa 

birgjar bæta einnig samkeppnishæfni sinna viðskiptavina á heimamarkaði með því að 

ýta undir nýsköpun og innleiðingu á nýjustu tækni. Áhrifin af tengdum iðnaði á 

heimsmælikvarða eru svipuð. Dæmi um slíkt væri hvernig myndavélaiðnaðurinn í 

Japan, sem er leiðandi á heimsvísu, hjálpaði japönskum framleiðendum ljósritunarvéla 

að verða meðal þeirra allra fremstu í veröldinni (Porter, 1990a). 

 

Auk fjögurra hliða demantsins eru tveir aðrir þættir sem hafa áhrif á samkeppnishæfni 

þjóða sem eru tilviljanir og stjórnvöld. 

 Tilviljun ein getur ráðið því hvar ný tækni verður til sem gjörbreytir 

neyslumynstri út um allan heim. Þá geta áföll dunið yfir eins og 

náttúruhamfarir, styrjaldir eða staðbundnar kreppur sem umturna hagkerfum 

þjóða sem voru framarlega en ná sér ekki almennilega á strik á eftir. Að sama 

skapi rísa aðrar þjóðir upp hratt, stundum að því er virðist af tilviljun einni 

(Porter, 1990a). 

 Stjórnvöld geta haft áhrif á, og orðið fyrir áhrifum af, öllum fjórum þáttum 

demantsins sem mótar samkeppnishæfni þjóða. Áhrifin geta í öllum tilvikum 

verið ýmist jákvæð eða neikvæð. Þau geta með aðgerðum sínum haft veruleg 

áhrif á framleiðsluskilyrði t.d. með stefnu í menntamálum. Þau geta haft áhrif á 

samkeppnisskilyrði með lagasetningu og milliríkjasamningum. Þau geta haft 

áhrif á eftirspurnarskilyrði með gæðastöðlum og eftirliti. Og loks geta þau haft 

áhrif á stuðningsgreinar. Sérstaklega verður fjallað um áhrif hins opinbera á 

hliðar demantsins í næsta kafla. 

 

3.5 Áhrif hins opinbera á demantinn 

 

Samkvæmt hugmyndafræði Porters má greina samkeppnishæfni þjóða með 

demantslíkaninu sem tilgreinir þá fjóra þætti sem helst skapa samkeppnishæft 

umhverfi. Gott samkeppnisumhverfi getur af sér samkeppnishæf fyrirtæki. Til þess að 
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auka lífsgæði í landinu þurfa stjórnvöld og stjórnendur fyrirtækja að nýta með sem 

skilvirkasta hætti þær aðstæður sem skapast til verðmætasköpunar. Lífsgæði í landi 

aukast þegar að framleiðni eykst og besta leiðin til að auka framleiðni er að uppfæra 

demantinn (Porter, 1990a). Til þess að ná því markmiði getur hið opinbera haft 

talsverð áhrif á allar hliðar demantsins. 

 

3.5.1 Uppfærsla framleiðsluskilyrða 

 

Hlutverk hins opinbera í uppfærslu framleiðsluskilyrða í landinu er margþætt en á 

fyrst og fremst að snúa að almennum framleiðsluþáttum en ekki of sérhæfðum (Porter, 

1990a). Þegar hið opinbera reynir að skapa mjög sérhæfða framleiðsluþætti er hætt við 

því að þeir henti ekki þörfum atvinnulífsins almennilega, fjárfesting í mjög sérhæfðum 

framleiðsluþáttum ætti frekar að vera á dagskrá einkaaðila. Til að ná viðvarandi 

samkeppnisforskoti verða einkageirinn og hið opinbera að fjárfesta í stöðugum 

umbótum og uppfærslum. Helstu framleiðsluþættir sem ættu að vera á forræði hins 

opinbera eru: 

 Menntun og þjálfun – Til þess að ná háum lífsgæðum þurfa þjóðir að keppa á 

mörkuðum með sérhæfðar vörur og þjónustu. Mannauður er mikilvægasta 

uppspretta verðmæta í veröldinni og gott menntakerfi er einkenni 

samkeppnishæfustu þjóða veraldar (Porter, 1990a). Huga þarf vel að 

grunnmenntun en það er ekki nóg. Móta þarf framhaldsmenntun sem uppfyllir 

þarfir iðnaðar í landinu eftir hæfu starfsfólki. Því er mikilvægt að hið opinbera 

hugi vel að þörfum atvinnulífsins þegar stefna í menntamálum er mótuð. 

 Vísinda- og tækniþekking – Þróun hagkerfa helst í hendur við sífellt meiri 

tæknivæðingu atvinnulífsins. Grunnrannsóknir á sviði vísinda og tækni eru 

lykilforsenda fyrir allri nýsköpun. Þegar hið opinbera mótar sér stefnu á þessu 

sviði er gott að beina athyglinni að þeim sviðum þar sem þjóðin býr við 

samkeppnisforskot. Auðvitað á að stunda rannsóknir á breiðum grunni en 

áhersla á þau svið þar sem atvinnulífið býr við samkeppnisforskot er góð leið 

til að viðhalda þeirri stöðu og tryggja áframhaldandi uppfærslu á 

framleiðsluþáttum þjóðarinnar. 

 Innviðir – Framfarir í iðnaði kalla á fjárfestingu í nauðsynlegum innviðum. 

Samgöngur og flutningar, upplýsingatækni- og samskiptainnviðir eru 
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nauðsynlegir framleiðsluþættir í nútíma hagkerfum og mikilvægt fyrir þjóðir 

að dragast ekki afturúr á þeim sviðum. Innviðir er sjaldnast uppspretta 

samkeppnisforskots en þeir eru oft ástæða þess að illa gengur (Porter, 1990a). 

 Fjármagn – Fjárfestingar í framleiðsluþáttum kalla á aðgengi að fjármagni á 

samkeppnishæfum kjörum. Jafnframt þarf að vera vel virkt fjármálakerfi svo 

fjármagnið í landinu rati til þeirra fjárfestinga sem skila mestum arði og mestri 

framleiðniaukningu. Það fjármagn sem hægt er að nota til fjárfestinga ræðst 

einkum af sparnaði einstaklinga, rekstrarniðurstöðu ríkissjóðs og flæði 

fjármagns úr landi. Hið opinbera getur haft jákvæð eða neikvæð áhrif á alla 

þessa þætti (Porter, 1990a). 

 Upplýsingar – Aðgengi að góðum upplýsingum er nauðsynlegt í nútíma 

hagkerfum þarf sem hlutirnir gerast hratt og fyrirtæki verða að reyna að sjá 

fyrir breytingar á mörkuðum. Hið opinbera hefur einkum tvennskonar áhrif á 

aðgengi upplýsinga í hagkerfinu. Annars vegar með söfnun og útgáfu hagtalna 

og tölfræði á breiðum grunni. Hins vegar með reglugerðum um 

upplýsingaskyldu fyrirtækja. 

 Beinar niðurgreiðslur – Í áranna rás hafa beinar niðurgreiðslur til 

hagsmunaaðila verið ein vinsælasta leið stjórnvalda til að hafa áhrif á 

framleiðsluskilyrði greina. Niðurgreiðslur eru sjaldnast til þess fallnar að skapa 

samkeppnisforskot, þvert á móti þá hafa þær yfirleitt letjandi áhrif á nýsköpun 

og eru því skaðlegar til lengri tíma litið. 

 

3.5.2 Uppfærsla stefnu, skipulags og samkeppni 

Stjórnvöld geta með margvíslegum hætti haft áhrif á hvernig fyrirtæki verða til í 

landinu og einnig hvernig þeim er stjórnað. Alþjóðavæðing fyrirtækja er mikilvægt 

skref sem stundum er þó litið hornauga af stjórnvöldum sem telja sig vera að gæta 

einhverra tiltekinna hagsmuna og leggja hömlur á fjárfestingar erlendra aðila í 

„viðkvæmum“ atvinnugreinum. Þjóðarstolt og tilfinningasemi getur einnig verið að 

þvælast fyrir í þessum efnum og haft slæm áhrif á atvinnulífið (Porter, 1990a). Því 

opnari sem stjórnvöld eru fyrir alþjóðavæðingu atvinnulífsins, því betra til lengra tíma 

litið fyrir samkeppnishæfni fyrirtækjanna og þjóðarinnar. 
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Stjórnvöld hafa einnig mikil áhrif á hvernig fyrirtæki keppa innanlands sín á milli. 

Eins og áður kom fram er hörð samkeppni á innanlandsmarkaði ein meginforsenda 

fyrir nýsköpun og framleiðniaukningu. Allar aðgerðir hins opinbera sem hefta 

samkeppni með einhverjum hætti eru til þess fallnar að draga úr mögulegri nýsköpun 

og þar af leiðandi minnka samkeppnishæfni þjóðarinnar. Samkeppnishindranir af 

völdum stjórnvalda geta verið af ýmsum toga. Verndartollar og niðurgreiðslur eru 

dæmi um samkeppnishindranir, annað dæmi er frjálslegt viðhorf gagnvart 

hringamyndun eða samráði meintra keppinauta (Porter, 1990a). Þá hefur frjálslegt 

viðhorf gagnvart samrunum keppinauta á tíðum leitt til einokunarstöðu eða fákeppni.  

 

Mikilvægsta hlutverkverk hins opinbera varðandi uppfærslu á stefnu, skipulagi og 

samkeppni er þó sem löggjafi. Lagaumhverfi hefur veruleg áhrif á samkeppnishæfni 

fyrirtækja og einnig á það hvernig þau keppa sín á milli. Frjáls samkeppni undir 

eftirliti þar til bærra yfirvalda er besta leiðin til að ýta undir nýsköpun og 

framleiðniaukningu sem getur að lokum leitt til samkeppnisforskots. Regluverkið ætti 

að taka mið af þörfum neytenda án þess að þrengja um of að getu fyrirtækja til 

nýsköpunar (Porter, 1990a). 

 

3.5.3 Uppfærsla eftirspurnarskilyrða  

Einn af þeim þáttum sem helst skapar þrýsting á fyrirtæki til nýsköpunar er 

kröfuharður heimamarkaður þar sem neytendur eru vel upplýstir. Hér getur hið 

opinbera hjálpað til, sérstaklega þar sem yfirvöld eru einn stærsti kaupandi vara og 

þjónustu í flestum ríkjum (Porter, 1990a). Í sínu hlutverki sem neytandi getur hið 

opinbera átt þátt í að uppfæra eftirspurnarskilyrði á heimamarkaði við eftirfarandi 

aðstæður: 

 Frumeftirspurn – Hið opinbera getur leitt eftirspurn eftir nýjum vörum og 

þjónustu sem verið er að þróa innanlands eða með því að ýta sínum birgjum 

inn á nýjar brautir og neyða þá til að uppfæra sína tækni. 

 Kröfuharður neytandi – Opinberar stofnanir eiga að gera jafnmiklar kröfur til 

innanlendra birgja eins og þær myndu gera til erlendra birgja.  

 Opinber innkaup endurspegli alþjóðleg viðmið – Hið opinbera getur gert 

kröfur um vörur og þjónustu sem það telur að muni uppfylla þarfir annarra 

framsækinna þjóða. 
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 Opinber innkaup ýti undir nýsköpun – Ef hið opinbera getur stuðlað að 

nýsköpun innlendra fyrirtækja með sínum innkaupum á það eftir fremsta 

megni að stuðla að slíku. 

 Samkeppni – Opinber innkaup eiga að stuðla að harðri samkeppni innanlands. 

Hún neyðir fyrirtæki til að gera betur sem eykur nýsköpun og bætir framleiðni. 

 

3.5.4 Uppfærsla stuðningsatvinnugreina. 

Sumar aðgerðir hins opinbera hafa áhrif á einstaka iðnaði og hjálpa til við að skapa 

aðstæður sem auðvelda fyrirtækjum að skapa samkeppnisforskot. Aðrar aðgerðir hins 

opinbera er til þess fallnar að hafa áhrif á iðnaði sem eru stuðningsatvinnugreinar 

annars iðnaðar og hjálpa þar af leiðandi við myndun og þróun klasa (Porter, 1990a).  

 

 Fjölmiðlar – Sterkir fjölmiðlar geta hjálpað atvinnulífinu að skapa sér 

samkeppnisforskot t.d. með nýsköpun í markaðsaðgerðum. Með fjölmiðlum er 

átt við alla miðla sem auðvelda fyrirtækjum að koma upplýsingum á framfæri 

við neytendur. Takmarkanir á aðgengi almennings að upplýsingum geta haft 

ófyrirséðar afleiðingar fyrir atvinnulífið, burtséð frá samfélagslegum 

markmiðum með takmörkunum. Rannsóknir hafa sýnt fram á mjög sterka 

fylgni milli samkeppnishæfni þjóða í framleiðslu á neysluvörum og frelsis í 

fjölmiðlum (Porter, 1990a). Aðgangur að upplýsingum gerir almenning að 

kröfuharðari neytendum sem neyðir fyrirtæki til þess að gera sífellt betur vilji 

þau lifa af í samkeppni. 

 Klasamyndun – Klasar eru landfræðilega afmarkaðar þyrpingar fyrirtækja, 

sérhæfðra birgja og stofnana sem hleypa af stað sjálfstyrkjandi ferli 

nýsköpunar og framfara (Porter, 1990a). Hið opinbera kemur ekki nálægt 

myndun klasa nema í undantekningartilfellum t.d. með einkavæðingu eða með 

því að veita afnotarétt af auðlindum. Klasar lifna við af ýmsum ástæðum í 

öllum hagkerfum en það gerist nær alltaf vegna einkaframtaks. Sumir þroskast 

og dafna meðan aðrir lognast út af áður en samlegðaráhrifin ná að skapa 

samkeppnisforskot.  

Hlutverk hins opinbera er ekki að skapa klasa, heldur hlúa að þeim sem 

staðist hafa markaðsprófið og hafa sýnt að þeir eiga framtíð fyrir sér (Porter, 

1990a). Hið opinbera getur hlúð að klösum með ýmsum aðgerðum sem eru til 
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þess fallnar að styrkja og bæta samkeppnisumhverfi fyrirtækjanna. 

Demantslíkanið sem Porter notar til að skýra samkeppnisforskot þjóða má 

einnig nota til að greina samkeppnisumhverfi klasa. Með miðuðum aðgerðum, 

í stíl við þær almennu aðgerðir sem reifaðar voru hér að ofan við uppfærslu á 

demanti þjóða, getur hið opinbera uppfært samkeppnisskilyrði klasa og þannig 

aukið líkur á því að fyrirtækin nái að skapa sér samkeppnisforskot. Í 

demantslíkani þjóða falla allir klasar þjóðarinnar í flokkinn „tengdar 

greinar/stuðningsgreinar“.  

 Byggðastefna – Flest stjórnvöld reyna að hafa áhrif þá einföldu staðreynd að 

innan hvers ríkis munu sum svæði byggjast upp hraðar og þróa sérhæfðara 

atvinnulíf heldur en önnur. Beinar niðurgreiðslur til fyrirtækja t.d. 

skattaívilnanir, sem hafa það að markmiði að „múta“ fyrirtækjum að starfa þar 

sem þau vilja helst ekki vera hefur ekki reynst árangursrík leið til að skapa 

samkeppnisforskot (Porter, 1990a). Ef stjórnvöld vilja hjálpa til við að lífga 

upp á landssvæði sem vaxa hægt efnahagslega ættu þau að tengja 

byggðastefnuna við klasahugmyndafræðina. Nánar verður fjallað um klasa og 

hið opinbera í kafla 3.7.2. 

 

 

3.6 Samkeppnishæfni Íslands 

 

Frá 1979 hefur WEF tekið saman samkeppnishæfni þjóða og gefið út í riti sem ber 

saman niðurstöður allra þátttökuríkjanna og raðar þeim niður í sæti. Í dag eru 133 ríki 

sem taka þátt. Samkeppnishæfni þjóðanna er metin með tvenns konar hætti, 

annarsvegar með greiningu hagtalna og hins vegar út frá niðurstöðum 

skoðanakönnunar sem framkvæmd er meðal stjórnenda fyrirtækjanna í hverju landi 

fyrir sig (Schwab, 2009). Í skýrslunni er samkeppnishæfni þjóðanna skipt í tólf 

efnisflokka og er þjóðum gefin einkunn fyrir hvern flokk. Að auki má sjá hvernig 

þjóðin stendur sig samanborið við hin þáttökuríkin í hverjum flokki fyrir sig. Þessi 

flokkun auðveldar stjórnvöldum og stjórnendum að átta sig á styrkleikum og 

veikleikum landsins.  

 

WEF flokkar einnig hagkerfi þátttökuríkjanna niður í fimm mismunandi flokka eftir 

þróunarstigi þeirra og niðurstöðum könnunarinnar. Ísland er í hæsta flokknum og er 
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talið nýsköpunarhagkerfi en í nýjustu könnun er Ísland í 26. sæti og hefur fallið um 6 

sæti frá árinu áður (Scwab, 2009). 

 

 

Mynd 4   Flokkun hagkerfa eftir þróunarstigi samkvæmt WEF (Schwab, 2009) 

 

Í kjölfar skýrslu WEF fyrir árið 2009 sem sýndi að Ísland hafði fallið niður í 26. sæti á 

listanum kynnti Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra áætlun ríkisstjórnarinnar um 

að  Ísland verði eitt af tíu samkeppnishæfustu ríkjum heims árið 2020 (Jón Pétur 

Jónsson, 2009). Áætlunin gengur undir heitinu „20/20 – Sóknaráætlun fyrir Ísland“. 

Það er því vert að skoða hvaða þættir það eru sem hafa verið að draga Ísland niður á 

listanum síðustu árin.  

Samkeppnishæfni 2009 26 4,8

Grunnstoðir

Stofnanir 13 5,5

Innviðir 11 5,9

Efnahagslegur stöðugleiki 119 3,6

Heilsa og grunnmenntun 2 6,5

Þættir sem bæta skilvirkni

Framhaldsmenntun og þjálfun 4 5,6

Skilvirkni vörumarkaðar 31 4,7

Skilvirkni vinnumarkaðar 6 5,4

Fágun fjármálamarkaðar 85 4

Tæknistig 14 5,6

Markaðsstærð 120 2,5

Nýsköpun 

Fágun atvinnulífsins 23 4,9

Nýsköpun 16 4,5

Sæti   
(af 133)

Einkunn 
(1-7)

 

Tafla 1 Niðurstöður könnunar WEF á samkeppnishæfni Íslands  eftir efnisflokkum (Scwab, 2009) 

Í töflu 1  sjást samandregnar niðurstöður könnunarinnar á samkeppnishæfni Íslands 

árið 2009 þar sem landinu er raðað í sæti eftir efnisflokkum. Þeir flokkar þar sem 

Ísland er undir sinni meðaleinkunn eru í rauðu. Það sést glögglega að það eru einkum 

þrír flokkar sem draga verulega úr samkeppnishæfni Íslands en þeir eru markaðsstærð, 

efnahagslegur stöðugleiki og fágun fjármálamarkaðarins. Markaðsstærð landsins er 

gefin stærð sem ekki er unnt að breyta nema með miklum fólksflutningum til landsins. 

Íslendingar eru og verða alltaf fámenn þjóð. Stjórnmálamenn ættu því að einbeita sér 
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að því að ná efnahagslegum stöðugleika og bæta fjármálamarkaðinn hér á landi. Þar 

með væru stór skref stigin í átt til aukinnar samkeppnishæfni Íslands á komandi árum.  

 

3.6.1 Þjóðarframleiðsla Íslands og framleiðni vinnuafls 

Í töflunni hér að neðan má sjá þjóðarframleiðslu á mann undanfarinn áratug á Íslandi 

og í nokkrum samanburðarríkjum. Á þessu árabili var þjóðarframleiðsla á mann hér á 

landi mjög há í alþjóðlegum samanburði og lífsgæði hér á landi voru því almennt talin 

mjög góð. 

 

Tafla 2 Þjóðarframleiðsla á mann í USD  (The Conference Board, 2010). 

 

Tafla 3 sýnir svo framleiðni vinnuafls í sömu löndum á sama árabili. Framleiðni 

vinnuafls er skilgreind hér sem þjóðarframleiðsla á mann deilt með heildarfjölda 

vinnustunda í hverju landi. Ísland er í neðsta sæti þegar kemur að framleiðni vinnuafls 

öll árin sem eru til skoðunar í töflunni. Það má því segja að lífskjör á Íslandi eru 

almennt góð en Íslendingar þurfa að hafa meira fyrir þeim en samanburðarlöndin.  

 

Tafla 3  Framleiðni vinnuafls á Íslandi og í samanburðarlöndum (The Conference Board, 2010) 
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3.6.2 Nýsköpun á Íslandi 

Rannsóknarmiðstöð Íslands (2010a) hefur tekið saman niðurstöður úr rannsókn á 

nýsköpun í öllum Evrópusambandslöndunum auk Króatíu, Serbíu, Íslands, Noregs og 

Sviss. Í rannsókninni er verið að meta frammistöðu í nýsköpun út frá þremur víddum 

sem eru forsendur fyrir nýsköpun, starfsemi fyrirtækja og afköst. Eftir ítarlega 

greiningu á víddunum þremur er löndunum skipað niður í sæti eftir frammistöðu. 

Endanleg röðun landanna skipist svo niður í fjóra flokka sem eru úrvalsþjóðir (e. 

innovation leaders), fylgiþjóðir (e. innovation followers), miðlungsþjóðir (e. moderate 

innnovators) og eftirleguþjóðir (e. catching-up) (Rannís, 2010a).  

 

Samkvæmt nýjustu skýrslu er Ísland í 14. sæti á listanum og skipar sér í flokki 

fylgiþjóða ásamt Austurríki, Belgíu, Kýpur, Eistlandi, Frakklandi, Írlandi, 

Lúxemborg, Slóveníu og Hollandi. Ísland er nálægt meðaltali Evrópusambands 

landanna en hefur hækkað hraðar á listanum en aðrar þjóðir (Rannís, 2010a). Í síðustu 

könnun var Ísland í flokki miðlungsþjóða. Helstu styrkleikar Íslands eru aðgangur að 

fjármögnun og stuðningur við nýsköpun, tengslamyndun og frumkvöðlastarf. Helstu 

veikleikar eru í mannauðsmálum og í fjölda nýsköpunarfyrirtækja. Ísland útskrifar 

færri einstaklinga með doktorsgráður en helstu samanburðarlönd (Rannís, 2010b) en 

hins vegar ber að hafa það í huga við slíkan samanburð að hlutfallslega fleiri 

Íslendingar með doktorsgráður útskrifast frá erlendum skólum og eru ekki teknir með í 

þessa útreikninga. 

 

 
Tafla 4   Helstu niðurstöður úr samanburðarkönnun á frammistöðu í nýsköpun (Rannís, 2010a) 
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4 Klasar  

Klasakenningar leitast við að skýra hvers vegna fyrirtæki í tengdum atvinnugreinum 

hafa tilhneigingu til að þyrpast saman, hvaða ávinning fyrirtækin hafa af veru sinni í 

klasanum og hvaða áhrif, ef einhver, klasar hafa á samkeppnishæfni landsvæða og 

þjóða. 

 

4.1 Skilgreining Porters 

Á liðnum 20 árum hafa fáir fræðimenn átt meiri þátt í að leiða umræðuna um 

mikilvægi klasa (e. clusters) í hagkerfum heimsins og bandaríski prófessorinn Michael 

Porter (Rosenfeld, 1997). Porter er prófessor við Harvard háskólann og stýrir „The 

Institute for Strategy and Competitiveness“, sem er rannsóknarstofnun um 

stefnumótun og samkeppnishæfni. Stofnunin hefur það að markmiði að vinna 

kenningum Porters brautargengi og deila niðurstöðum með fræðimönnum og 

stjórnvöldum um víða veröld (Harvard Busines School, 2010). Frá 2006 hefur Háskóli 

Íslands starfað með Michael Porter og hans stofnun á sviði stefnumótunar og 

samkeppnishæfni (Runólfur Smári Steinþórsson, 2006).  

 

Porter (1998) setti fram eftirfarandi skilgreiningu á klasa: 

 „Klasar eru landfræðilega afmarkaðar þyrpingar tengdra 

fyrirtækja, sérhæfðra birgja, þjónustuaðila, fyrirtækja í tengdum 

atvinnugreinum og tengdar stofnanir (til dæmis háskólar, staðlaráð 

og hagsmunasamtök) á afmörkuðum sviðum sem keppa innbyrðis 

en starfa einnig saman.“ 

 
„Clusters are geographic consentrations of interconnected companies, 

specialized suppliers, service providers, firms in related industries, and 

associated institutions (for example, universities, standards agencies, and trade 

organizations) in particular fields that compete but also cooperate.“ 

 

 

Skilgreining Porters á hugtakinu hefur þó tekið breytingum á liðnum árum eftir því 

sem hann skrifar meira um viðfangsefnið. Skilgreiningarnar eiga þó allar sameiginleg 

fjögur einkenni sem eru: landfræðileg afmörkun klasa, tenging milli fyrirtækja og 

stofnana, samvinna og samkeppni og loks sérhæfing á ákveðnum sviðum (Brown ofl., 

2007). 
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Porter (1990) heldur því fram að samkeppnishæfni þjóða byggist fyrst og fremst á 

hæfni atvinnulífsins til nýsköpunar og stöðugra umbóta í samkeppnisumhverfi þess. 

Fyrirtækjaklasar gegna veigamiklu hlutverki því þeir stuðla að nýsköpun og stöðugum 

umbótum með innbyrðis samkeppni og samvinnu á ýmsum sviðum.  

 

4.1.1 Aðrar skilgreiningar 

Skilgreiningar eru margar á hugtakinu klasi og stafar það að einhverju leyti af 

mismunandi nálgun fræðimanna á viðfangsefninu. Hagfræðingar, félagsfræðingar, 

félagshagfræðingar, stjórnmálafræðingar og stjórnunarfræðingar hafa skrifað um klasa 

í gegnum árin. Þessir fræðimenn hafa mismunandi sjónarhorn á viðfangsefninu og 

skilgreina hugtakið með mjög misjöfnum hætti. Þá hafa stjórnmálamenn og leiðtogar 

atvinnulífsins um víða veröld verið að vinna klasahugtakinu brautargengi í 

þróunarverkefnum en það sem vefst oft fyrir þeim er skilgreiningin á hugtakinu, 

afmörkun klasa og hvernig rannsaka eigi áhrif þeirra. Hér koma nokkrar skilgreiningar 

til viðbótar við skilgreiningu Porters, sem er þó langoftast notuð í opinberri umræðu 

og innan alþjóðastofnana. 

 

Rosenfeld (1997) taldi að skýra þyrfti hugtakið nánar til að það gagnaðist sem 

rannsóknareining. Opinberir aðilar eiga það til að skilgreina klasa of vítt og láta 

landfræðilega afmörkun taka mið af kjördæmaskipan eða annars konar pólitískri 

svæðaskiptingu (Rosenfeld, 1997). Þá er einnig tilhneiging hjá opinberum yfirvöldum 

að víkka klasa út til að breikka, að þeirra mati, pólitískan stuðning við hvers konar 

aðgerðaáætlanir sem æskilegt væri að hrinda í framkvæmd. 

 

Fræðimenn eiga það til, að mati Rosenfeld (1997), að einblína um of á tölfræðileg 

gögn til að vinna að rannsóknum. Þeir styðjast því við fyrirliggjandi hagtölur sem hafa 

hingað til skipt atvinnulífinu upp eftir hefðbundnum atvinnugreinaflokkunum sem 

gagnast við klasagreiningar en eru þó ekki fullnægjandi. 

 

Rosenfeld (1997) leggur til að klasar verði skilgreindir sem „ þyrping fyrirtækja sem 

ná að skapa samlegðaráhrif (e. synergy) vegna landfræðilegrar nálægðar og vegna þess 

að þau eru innbyrðis háð (e. interdependence), burt séð frá stærð og fjölda starfa.“ 
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Gordon og McCann (2000) reyna að skýra hugtakið betur með því að skilgreina þrjár 

megin gerðir klasa sem hægt er að rannsaka með mismunandi nálgun sem leiða til 

mismunandi aðgerða þátttakenda og opinberra aðila. Í fyrsta lagi nefna þeir hreina 

hagkvæmi hópamyndunar (e. pure agglomeration economies) þar sem aðaláherslan er 

á hagkvæmni við framleiðslu vegna staðsetningar. Í öðru lagi iðnaðarþyrpingar (e. 

industrial complex) þar sem megináherslan er á inntök (e. inputs) og afurðir (e. 

outputs) og viðskiptakostnað fyrirtækja. Í þriðja lagi nefna þeir félagslegt tengslanet 

(e. social-network) þar sem aðaláherslan er á félagsleg tengsl milli stjórnenda 

fyrirtækja í klasa, traust sem ríkir og stofnanavædd samskipti. 

 

Hópur sérfræðinga á vegum Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins hefur að mestu 

leyti notað skilgreiningu Porters (1998) á klasa við sína skýrslugerð um klasa í Evrópu 

en ítreka nokkur lykilatriði sem eru að þeirra mati mikilvæg (European Commission, 

2004). Skilgreining þeirra er þá svohljóðandi: 

 

 „Klasar eru hópar sjálfstæðra fyrirtækja og tengdra stofnana sem: 

 Vinna saman og stunda samkeppni 

 Eru staðsett á landfræðilega afmörkuðu svæði eða svæðum, 

þó svo að klasinn teygi einhverja anga sína um allan heim. 

 Eru sérhæfð á ákveðnum sviðum en tengd með sameiginlegri 

tækni og hæfni. 

 Eru í hátækni eða hefðbundnum greinum. 

 Eru stofnanavæddir og hafa þá sérstakan framkvæmdastjóra 

sem hefur umsjón með klasanum, eða eru ekki 

stofnanavæddir. 

Klasinn hefur jákvæð áhrif á: 

 Nýsköpun og samkeppnishæfni 

 Þróun hæfni og sköpun þekkingar 

 Langtíma vöxt fyrirtækja“ 

 

 

 

Sölvell, Linquist og Ketels (2003) telja klasa einfaldlega samsetta úr „staðbundnum og 

samtengdum atvinnugreinum, opinberum stofnunum, menntastofnunum, 

fjármálastofnunum og samvinnustofnunum“.  
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Mynd 5    Fimm einingar sem mynda klasa. (Sölvell, Linquist, Ketels, 2003) 

 

Nýlega hafa fræðimenn lagt aukna áherslu á tengslanet og félagsleg samskipti sem 

lykilþátt í árangri klasa. Þekking leiðir til nýsköpunar og aukinnar framleiðni sem 

aftur leiðir til bættrar samkeppnishæfni klasa og þjóða. Brown og fl. (2007) hafa tekið 

þessa áherslu inn í sína skilgreiningu á klasa sem „virðisskapandi vefi“ (e. value 

adding webs) sem samanstanda af láréttum, lóðréttum og hliðar tengingum milli allra 

þátttakenda í klasanum. 

 

Eins og sjá má í þessum kafla eru til margar mismunandi skilgreiningar á klösum sem 

taka oft mið af fræðilegu sjónarhorni rannsakanda. Þær eiga þó margt sameiginlegt og 

eru í raun að leitast við að skýra svipað fyrirbæri.  

 

4.2 Klasar og samkeppnishæfni 

Þegar fyrirtæki geta sett upp starfsemi sína hvar sem er í veröldinni þá kemur það 

kannski á óvart að staðsetning skuli ennþá skipta máli og hafa mikið að segja um 

framtíðarhorfur þeirra. Það virðist vera ákveðin þversögn fólgin í því að ræða um 

mikilvægi klasa og staðsetningar fyrirtækja fyrir samkeppnishæfni þjóða á tímum 

alþjóðavæðingar (Porter, 1998, 2000). Fyrirtæki þurfa ekki lengur að vera nálægt 

sínum helstu mörkuðum og ýmsum þáttum í rekstri og framleiðslu er útvistað út um 

allan heim. Upplýsingatæknin hefur gert stjórnendum kleift að færa sín fyrirtæki nær 
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því að verða óstaðbundnar skipulagsheildir (e. virtual organization) (Child, 2005). 

Hvernig getur þá staðið á því að staðsetning er enn talin mikilvæg í klasakenningum?  

 

Ástæðan er sú að fyrirtæki geta haft talsverðan ávinning af staðsetningunni. Klasar eru 

taldir hafa talsverð áhrif á samkeppnisumhverfi sitt með því að auka framleiðni 

klasafyrirtækjanna, með því að ýta undir nýsköpun og innleiðingu á nýrri tækni og 

loks með því að auka nýliðun (Porter, 1998, 2000). Það er einmitt vegna þessara áhrifa 

klasa á samkeppnisumhverfi fyrirtækja sem klasakenningar hafa náð athygli 

stjórnmálamanna og alþjóðlegra stofnana á liðnum árum. Klasakenningar ná betur að 

lýsa þeim samkeppniskröftum sem eru að verki í hagkerfi og hvert hlutverk hins 

opinbera á að vera innan þess (Porter, 1998, 2000). Hér á eftir verður fjallað um áhrif 

klasa á samkeppnishæfni fyrirtækja og samkeppnishæfni landsvæða og þjóða. 

 

4.2.1 Áhrif klasa á framleiðni 

Framleiðni, oftast skilgreind sem hlutfall afurða á móti aðföngum, er ein aðferðin sem 

notuð er til að mæla efnahagslegan vöxt fyrirtækja og þjóða. Aukin framleiðni felur í 

sér hliðrun á framleiðslufallinu út á við sem táknar aukin afköst í framleiðslu afurða 

fyrir sama hlutfall aðfanga. Aukin framleiðni fyrirtækja í hagkerfi þjóðar gerir þau 

samkeppnishæfari og leiðir til aukinna lífsgæða fyrir íbúa landsins (Porter, 1998). 

 

Klasar hafa áhrif á framleiðni með margvíslegum hætti. Í fyrsta lagi með því að bæta 

aðgengi fyrirtækja innan klasans að sérhæfðum aðföngum og hæfu starfsfólki sem 

lækkar viðskiptakostnað þeirra (Porter, 1998; Krugman, 1991). Með því að kaupa 

aðföngin af sérhæfðum birgjum innan klasans lækka fyrirtæki kostnað sinn vegna 

flutninga og birgðahalds. Þá verða sérpantanir auðveldari þegar verið er að skipta við 

birgja í næsta nágrenni fremur en birgja hinum megin á hnettinum. Afhendingartímar 

verða mun styttri og flutningskostnaður lækkar. Klasar hjálpa einnig til við að lækka 

kostnað á aðföngum sem einungis er unnt að kaupa að utan. Ef mörg fyrirtæki á sama 

stað eru að panta svipaðar vörur munu birgjar  leggja sig fram við að stilla verðinu í 

hóf og eru líklegri til að fjárfesta í staðbundnum dreifingarleiðum sem lækka kostnað 

kaupenda (Porter, 1998). 
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Klasar veita einnig fyrirtækjum aðgang að mikilvægum upplýsingum sem safnast 

saman vegna endurtekinna markaðsrannsókna, viðhorfskannana og ráðstefna sem 

fjölmörg staðbundin fyrirtæki ráðast í (Porter, 1998; Maskell, 2001). Stundum er talað 

um smitáhrif þekkingar (e. knowledge spillovers). Þétt, félagslegt net myndast milli 

fyrirtækja og stofnana innan klasans sem virkar eins og miðlun á nýjustu 

upplýsingum. Þannig ná fyrirtæki innan klasa að lækka sinn kostnað vegna 

upplýsingaöflunar og hafa auk þess aðgang að upplýsingum um nýjustu 

tæknibreytingar og þá þróun sem er að eiga sér stað á markaðnum.  

 

Klasar skapa einnig verðmæta samvirkni (e. complementarities) og veita aðgang að 

almenningsgæðum (e. public goods). Samvirkni felur í sér aukið virði fyrir kaupanda 

vöru og þjónustu. Þetta aukna virði gæti falist í samlegðarvörum frá öðrum 

fyrirtækjum innan klasans eða vegna staðsetningar. Ferðamennskan er gott dæmi þar 

sem viðskiptavinir eins hótels njóta góðs af veitingastöðum og öðrum fyrirtækjum 

innan ferðaþjónustuklasans sem eykur á ánægju þeirra (Porter, 1998). Þessir samvirkni 

getur einnig falist í sameiginlegu markaðsátaki fyrir allan klasann.  

 

Dæmi um almenningsgæði er fjárfesting hins opinbera í innviðum sem eru mikilvægir 

klasanum og veita fyrirtækjum innan hans samkeppnisforskot á samkeppnisaðila utan 

klasans. Þá hafa klasafyrirtækin stundum aðgang að sérhæfðum rannsóknar- og 

menntastofnunum sem unnt er að starfa með í rannsóknar- og þróunarverkefni (Porter, 

2000). 

 

4.2.2 Áhrif klasa á nýsköpun 

Þeir þættir í eðli klasa sem hafa mest áhrif á framleiðni fyrirtækja hafa einnig mikil 

áhrif á nýsköpun innan klasans (Porter, 1998). Mikilvægasti þátturinn er smitáhrif  

þekkingar (e. knowledge spillover) innan klasans. Fyrirtæki geta fylgst betur með 

neyslumynstri sinna viðskiptavina og viðskiptavina sinna keppinauta. Þar af leiðandi 

eru þau í betri aðstöðu til að greina breytingar á markaðnum og þróa nýjar vörur og 

þjónustu sem uppfylla breyttar þarfir. Þá eru þau einnig í betri aðstöðu til að sjá 

breytta starfshætti sinna keppinauta og hafa greiðari aðgang að nýjustu tækni í sínum 

geira heldur en einangruð fyrirtæki utan klasa (Porter, 1998). Smitáhrif þekkingar 
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innan klasa gera fyrirtækjum kleift að fylgjast með tækifærum til nýsköpunar og veita 

þeim aðgang að nauðsynlegri tækni til nýsköpunar. 

 

Rannsóknar- og þróunarkostnaður fyrirtækja innan klasa getur lækkað vegna 

mögulegs samstarfs á þeim sviðum, svo þau bera ekki ein áhættuna (Porter, 1998; 

Baptista og Swann, 1998). Það eru tækifæri til að vinna með keppinautum en einnig 

með stofnunum, það er jafnvel hægt að byggja á rannsóknarvinnu annarra, t.d. 

rannsóknar- eða menntastofnunar, og þróa nýjar vörur og þjónustu út frá því ef menn 

sjá viðskiptatækifæri.  

 

Baptista og Swann (1998) gerðu megindlega rannsókn á nýsköpun fyrirtækja í 

iðnaðarklösum í Bretlandi. Þeir fundu vísbendingar um sterk, jákvæð tengsl milli 

klasastyrks og nýsköpunar einstakra fyrirtækja inna klasans. Ástæðan er sú að 

smitáhrif þekkingar eru sennilega staðbundin. Fyrirtæki innan sterks klasa hafa 

aðgang að þessum smitáhrifum þekkingar sem og þeim tæknilegu innviðum (e. 

technological infrastructre) sem er nauðsynlegir fyrir arðbæra nýsköpun (Baptista og 

Swann, 1998).  

 

4.2.3 Áhrif klasa á nýliðun  

Fjölmörg  ný fyrirtæki spretta upp innan klasa og hafa rannsóknir sýnt fram á að 

sterkir klasar laða til sín nýliða og að fyrirtækin innan sterkra klasa vaxa hraðar en 

sambærileg fyrirtæki utan þeirra (Swann og Prevezer, 1996). Fyrir þessu eru nokkrar 

ástæður. Fyrst ber að nefna áhrif á nýliðun innan klasans vegna smitáhrifa þekkingar. 

Aðilar sem starfa innan klasa eða nálægt klasa eru í betri aðstöðu en aðilar utan hans 

til að greina ný tækifæri sem leiðir oft til stofnunar nýrra fyrirtækja (Porter, 1998). Þá 

hafa fyrirtæki greiðari aðgang að nauðsynlegum aðföngum og sérhæfðu starfsfólki 

innan klasans en utan. Þessi aðföng eru nauðsynlegur þáttur í ákvarðatöku um 

framtíðar staðsetningu nýs fyrirtækis. Loks er algengt að fyrirtæki innan klasa stofni 

ný fyrirtæki, dótturfélög, utan um nýjar hugmyndir eða utan um vissa þætti í 

virðiskeðju móðurfélagsins. 
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4.2.4 Klasar og efnahagsleg þróun 

Rocha (2004) tók saman helstu rannsóknir á áhrifum klasa á efnahagslega þróun (e. 

development) á liðnum áratugum. Efnahagsleg þróun landa er háð framleiðni 

fyrirtækja sem starfa þar, nýsköpun fyrirtækjanna og nýliðun innan klasa. 

Rannsóknirnar beittu mismunandi aðferðafræði, skoðuðu mismunandi einingar og 

fóru fram í fjölmörgum löndum sem hafa misþróuð hagkerfi. Flestar rannsóknir sem 

hafa verið gerðar á áhrifum klasa á efnahagslega þróun benda til þess að það sé 

jákvætt samband milli breytanna þ.e.a.s. að klasar hafa jákvæð áhrif á vöxt hagkerfa. 

 

  

Tafla 5   Helstu rannsóknir á áhrifum klasa á efnahagslega þróun (Rocha, 2008). 

Rannsóknareining Klasakenning Rannsókn Afmörkun/aðferðafræði Tími Breidd Háð breyta Niðurstöður

Fyrirtæki Pólitísk mörk 1998 Jákvæðar

Fyrirtæki Iðnaðarhverfi Fabiani og fl., 2000 1982-1995 ROE og ROI Jákvæðar

Fyrirtæki Klasar 1975-1982 Bretland Jákvæðar

Fyrirtæki Iðnaðarhverfi Visser, 1998 Leiðtogaviðtöl 1993 Líma, Perú Rekstrarafkoma Jákvæðar

Lönd Klasar Porter, 2001 1999-2001 75 lönd Framleiðni Jákvæðar

Lönd Iðnaðarklasar Porter, 1990 1978-1985 Jákvæðar

Iðnaðarhverfi Sforzi, 1992 LQ hlutföll starfandi 1971-1981 Ítalía Jákvæðar

Héröð Klasar DTI UK, 2001 LQ hlutföll starfandi 1991-1998 UK Útflutningur Blandaðar

Héröð Klasar Debru og Saget, 1999 1999 Frakkland Vöxtur Jákvæðar

Local labour 

market areas 

(LLMA)

Fjölgun starfa 

eftir iðnaði

LQ hlutföll starfandi í 

smáum fyrirtækjnum

Nýsköpun, nýjar 

vörur sem skila 

hagnaði

Landamæri, 

leiðtogaviðtöl 

Klasagreiningar á 

útflutningsklösum

USA, Swiss, 

Svíðþjóð, 

Þýskaland, 

Japan, Ítalíu, 

S-Kórea og 

UK

Hlutfall klasa af 

heimsmarkaðs 

verðmætum

LQ hlutföll starfandi og 

leiðtogaviðtöl

199 

iðnaðarhvefi 

á Ítalíu

Baptista og Swann, 

1998 Svæðisbundin hlutföll 

starfa í geira

Samþjöppun 

keppinauta

Ingram og Roberts, 

2000

Hótel í 

Sydney

Rekstrarafkoma 

og félagsleg 

tengsl
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4.3 Þróun klasakennninga 

Fjölmargar ríkisstjórnir og sveitastjórnir á heimsvísu hafa sett af stað einhverskonar 

klasaþróunar verkefni sem byggjast að mestu leyti á hugmyndafræði Porters (Sölvell, 

Lindquist, Ketels, 2004). Þá hafa fjölmargar alþjóðlegar stofnanir eins og OECD, 

Alþjóðabankinn (e. IMF) og  Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (e. European 

Commission) notað klasakenningar til að meta efnhagslega framþróun (Rocha, 2004). 

Þessi mikli áhugi stjórnmálamanna og fræðimanna á klösum undanfarnin ár er oftast 

rakin til skrifa Porters í upphafi 10. áratugar síðustu aldar (Rocha, 2004; Martin og 

Sunley, 2002). 

 

En kenningar um klasa, uppruna þeirra og áhrif eru ekki nýjar af nálinni. Elstu skrif 

um klasa má rekja allt aftur til 19. aldar þegar Marshall setti fram hugmyndir um 

„iðnaðarhverfi“ (e. industrial districts) í bók sinni Principles of Economics sem kom 

út árið 1890 (Porter, 1998). Marshall veitti því athygli að lítil fyrirtæki með svipaða 

eiginleika höfðu tilhneigingu til að hópa sig saman á landfræðilega afmörkuðum 

svæðum (Marshall, 1966 (1890)). Ákveðin hagkvæmni staðsetningar leiðir til aukins 

hagræðis í rekstri fyrirtækja sem eru staðsett í iðnaðarhverfinu. Hagkvæmnin stafar af 

fjórum þáttum (Marshall, 1966 (1980)). Í fyrsta lagi kemur hagkvæmni af því að 

fyrirtækin sérhæfa sig í ákveðinni starfsemi sem er nauðsynlegur þáttur við 

framleiðslu á aðalafurð iðnaðarhverfisins. Þessi sérhæfing er jafn nauðsynleg í dag en 

nú er talað um sérhæfða birgja í flestum klasaskilgreiningum. Í öðru lagi hafa 

fyrirtækin betri aðgang að sérhæfðu starfsfólki. Í þriðja lagi hafa fyrirtækin betri 

aðgang að tækni og upplýsingum með sterkara tengslaneti en fyrirtæki utan 

iðnaðarhverfisins. Loks nefnir Marshall tengdar greinar og stuðningsgreinar sem 

spretta upp innan iðnaðarhverfisins og veita fyrirtækjum nauðsynlega þjónustu sem 

leiðir til hagræðis í rekstri. Áhersla Marshall var fyrst og fremst á einstök fyrirtæki og 

áhrif staðsetningarinnar á þeirra rekstur. 

  

Frá 1920 til 1970 misstu fræðimenn að mestu leyti áhugann á iðnaðarhverfum og 

klasakenningar urðu að víkja fyrir aukinni áherslu á fjöldaframleiðslu og rannsóknum 

á áhrifum þess á hagkerfi heimsins (Rocha, 2004). En miklar breytingar áttu sér stað 

um miðjan 8. áratuginn sem leiddu til ákveðins hruns í hugmyndafræði 

fjöldaframleiðslunnar. Upplýsingatæknibyltingin, sem hófst með tilkomu fyrsta 
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örgjörvans árið 1971, olíukreppan árið 1973 og minnkandi áhrif verkalýðsfélaga gerði 

risastór framleiðslufyrirtæki með áherslu á fjöldaframleiðslu að risaeðlum sem áttu 

erfitt með að fóta sig í heimi örra breytinga (Rocha, 2004). Við þessar miklu 

breytingar jókst áhuginn á klösum á ný samfara breyttum áherslum í átt frá 

fjöldaframleiðslu til sveigjanlegrar framleiðslu.  

 

Beccatini (1989) hóf að rannsaka iðnaðarhverfin á Ítalíu um miðjan 8. áratuginn og 

byggði sína vinnu að miklu leyti á hugmyndum Marshall. Hann taldi hins vegar að 

áhersla Marshall á einstök fyrirtæki innan iðnaðarhverfis væri rangt viðfangsefni. Að 

hans mati átti rannsóknareiningin að vera iðnaðarhverfið sjálft, eða klasinn (Beccatini, 

1989). Þá lagði hann einnig áherslu á félagsleg tengsl og tengslanet fyrirtækjanna 

innan iðnaðarhverfanna. Þessi áherslubreyting frá einstökum fyrirtækjum til 

heildarinnar og á félagsleg tengsl og tengslanet leiddi til rannsókna á áhrifum 

iðnaðarhverfa á efnahagslega framþróun landssvæða (Rocha, 2004).  

 

Porter (1990) nálgaðist klasahugtakið frá sjónarhorni rekstrarhagfræðinnar og hans 

eigin hugmynda um samkeppnishæfni og samkeppnisforskot. Hann skrifaði mikið um 

áhrif klasa á samkeppnishæfni þjóða og reyndi að skýra klasa og mikilvægi þeirra á 

tímum alþjóðavæðingar (Porter, 1998). Klasar eru mikilvægir því þeir bæta framleiðni 

fyrirtækjanna innan klasans sem eykur samkeppnishæfni heimalandsins á því sviði. 

Gæði samkeppnisumhverfisins sem klasinn starfar í er lykilatriði þegar kemur að getu 

hans til að auka framleiðni fyrirtækjanna. Demantur Porters er greiningartól sem þróað 

var til að meta gæði samkeppnisumhverfis klasa (Porter, 1998). Með því að uppfæra 

klasann og bæta samkeppnisumhverfi fyrirtækjanna má auka framleiðni og þar með 

efla samkeppnishæfni þjóða sem leiðir að lokum til aukinnar velsældar. 

 

Krugman (1991) skrifaði um hagfræðilega landafræði (e. economic geography) þar 

sem hann taldi að samþjöppun á vissum svæðum og ójöfn skipting auðs milli 

landsvæða og mishröð efnahagsleg uppbygging stafaði af auknum afköstum og bættri 

afkomu þar sem iðnaður þjappaðist saman. Hann skýrir þessa misskiptingu milli 

landsvæða innan sama lands með sama hætti og Marshall gerði þ.e.a.s. með aukinni 

hagkvæmni vegna bætts aðgengis að hæfu starfsfólki, stuðnings atvinnugreinar og 

aðgengi að þekkingu sem skapast innan þyrpingarinnar (Krugman, 1991).  

 



  

- 50 - 

Skandínavíski skólinn svokallaði hefur að undanförnu skrifað um þekkingu sem 

verðmæti sem leitt getur til samkeppnisforskots. Síðustu tvo áratugi hafa fræðimenn 

eins og Maskell, Lundvall og Johnson kosið að líta á klasa sem eins konar nýsköpunar 

kerfi þar sem staðsetning er ekki lengur aðalatriðið (Rocha, 2004). Félagsleg tengsl 

eru mikilvægasti liðurinn þar sem þekking breiðist út í gegnum tengslanetið. 

 

Tafla 6 Sögulegt yfirlit klasakenninga (Rocha, 2004) 

1890 1980 2000

Sögulegt samhengi

Leiðandi skrif Marshall Becattini Porter Krugman Skandinavíski skólinn

Sjónarhorn Hagfræði Félagsleg hagfræði Stjórnun Alþjóðahagfræði Félagsleg hagfræði

Klasaskilgreining Iðnaðarhverfi Iðnaðarhverfi Klasar Samþjöppun iðnaðar Nýsköpunar kerfi

Aðaláhersla Ytri áhrif Samkeppnishæfni

Áhrif Klasa

1990

Alþjóðleg sérhæfing 

vinnuafls og 

samkeppnishæfni 

byggð á   

samkeppnisforskoti

UT byltingin 

olíukreppan 

Leiða til hagkvæmni 

vegna sérhæfingar, 

aðgengis að sérhæfðu 

starfsfólki, aðgengis 

að upplýsingum og 

stuðnings 

atvinnugreinum

Sameiginleg sýn 

leiðir til hagræðis 

fyrir fyrirtæki og 

þróunar fyrir 

landssvæði

Framleiðniaukning 

og bætt 

samkeppnishæfni 

þjóða með 

uppfærslu klasa

Örar tæknibreytingar og alþjóðavæðing

Félagsleg og 

söguleg áhrif

Ytri áhrif og aukin 

afköst

Tegnslanet milli 

fyrirtækja

Hagkvæmni að 

hætti Marshal, ójöfn 

skipting milli 

landsvæða

Bætt afkoma fyrirtækja 

eykur hagsæld svæða

 

 

 

Maskell (2001) segir að klasakenning verði að innihalda þrjár meginstoðir til að vera 

marktæk. Í fyrsta lagi þarf hún að skýra hvaða kraftar eru að verki sem valda því að 

fyrirtæki kjósi að þyrpast saman og hvaða ávinning fyrirtæki hafa af veru sinni í klasa 

sem stökum fyrirtækjum utan klasans hlotnast ekki. Í öðru lagi þarf kenningin að 

skýra þróun og vöxt klasa, hvernig nýliðun á sér stað og hvernig nýliðun styrkir 

klasann. Klasar „velja“ þá fyrirtæki sem starfa á einhverjum sviðum sem gagnast 

einhverjum fyrirtækjum sem fyrir eru. Loks þarf kenningin að skilgreina vel mörk 

klasans og tilgreina þá starfsemi sem telst innan hans. 

 



  

- 51 - 

4.3.1 Vandkvæði við hugtakið 

Eins og kemur fram fyrr í kaflanum eru til fjölmargar skilgreiningar á hugtakinu sem 

hefur valdið ruglingi við notkun þess og rannsóknir á áhrifum klasa. Þá hafa 

fræðimenn nálgast viðfangsefnið úr mismunandi áttum, með mismunandi sjónarhorn 

og skilgreint mismunandi rannsóknareiningar sem enn hefur aukið á ruglinginn. 

 

Martin og Sunley (2003) hafa gangrýnt hugtakið harkalega fyrir að vera óljóst og 

ónothæft sem rannsóknareining. Þeir telja að nú séu í umferð svo margar mismunandi 

skilgreiningar á hugtakinu, á kostum klasa, á mismunandi gerðum klasa, stærð og 

mörkum klasa að engin leið sé að henda reiður á þýðingu hugtaksins. Þá telja þeir að 

útbreidd notkun á hugtakinu hjá stjórnmálamönnum og alþjóðlegum stofnunum út um 

allan heim, á mismunandi forsendum og út frá mismunandi skilgreiningum, bendi til 

þess að klasar séu tískufyrirbrigði sem muni fljótt hverfa þar sem allar hugmyndir sem 

komast í tísku detti úr tísku að lokum (Martin og Sunley, 2002). 

 

Annað hugtak sem hefur vafist fyrir mönnum  er tengslanet fyrirtæka (e. network) sem 

hefur verið mikið í umræðunni síðustu tvo áratugina. Tengslanet eru hefðbundnari 

samstarfsleið fyrirtækja til að ná vissum árangri svo sem bættri sölu eða vöruþróun 

(Rosenfeld, 1997). Hugtökunum, tengslanet annars vegar og klasar hins vegar, er 

stundum ruglað saman í opinberri umræðu. Í töflu 5 hér að neðan er samanburður á 

tengslanetum og klösum og ólíkri uppbyggingu þeirra. 

   

Tafla 7   Tengslanet eða klasi?  (Rosenfeld, 1997) 

Tengslanet Klasar

Tengslanet eru lokuð fyrir utanaðkomandi. Klasar eru opnir öllum sem vilja.

Tengslanet byggjast á samningum. Klasar byggjast á trausti og sameiginlegum gildum.

Tengslanet gera fyrirtækjum auðveldara um vik að 

stunda flókna starfsemi.

Klasar stuðla að aukinni eftirspurn fyrir fleiri 

fyrirtæki með svipaða eiginleika.

Tengslanet byggjast á samstarfi. Klasar byggjast á samstarfi og samkeppni.

Tengslanet hafa sameiginleg fjárhagsmarkmið. Klasar hafa sameiginlega sýn.

Tengslanet veita fyrirtækjum aðgang að sérhæfðri 

þjónustu á lægra verði.

Klasar laða fyrirtæki sem veita sérhæfða þjónustu 

til sín.
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4.4 Lífsskeið klasa 

Klasa má finna í öllum hagkerfum, stórum sem smáum, þróuðum sem vanþróuðum. 

En hvernig myndast þeir? Hér verður fjallað aðeins um lífskeið klasa, myndun þeirra 

og þá þætti sem skipta sköpum á lífsskeiði þeirra. 

 

4.4.1 Upphaf  

Eðli málsins samkvæmt getur verið erfitt að skilgreina upphaf klasa fyrr en eftir á og 

þá í sögulegu samhengi. Klasi í fæðingu er ekki orðinn klasi og því ekki hægt að koma 

auga á hann á frumstigi, dæmi um slíkt væri Silicon Valley í lok 6. áratugarins 

(Menzel og Fornahl, 2007).  Í upphafi eru mjög fá fyrirtæki í klasanum sem hafa ekki 

náð langt í sérhæfingu á sínu sviði. Einsleitnin gerir það að verkum að möguleikar til 

samvinnu milli fyrirtækja innan klasans eru fáir og helst er að sjá slíkt milli 

dótturfélaga (e. spinoffs) og móðurfélaga (Menzel og Fornahl, 2007). 

 

Klasar geta sprottið upp í kringum eitt fyrirtæki sem uppgötvar nýja tækni eða hefur 

aðgang að auðlind eða getu til að nýta auðlind sem enginn annar býr yfir. Þá getur 

einnig verið að fyrir hendi sé ákveðin þekking hjá vinnuaflinu sem frumkvöðull getur 

nýtt með áður óþekktum hætti. Þeir geta sprottið upp til að svara eftirspurn á 

heimamarkaði sem er kröfuharður eða sérhæfður á einhverjum sviðum (Porter, 1998). 

Eða vegna þess að til staðar er klasi sérhæfðra birgja sem hægt er að styðjast við. 

 

Hending eða tilviljun getur einnig ráðið miklu um fæðingu klasa. Tilviljun ein getur 

ráðið því hvar frumkvöðull setur á fót nýtt fyrirtæki sem kemur til með að geta af sér 

heilan klasa. Sú staðsetning kann að hafa lítið með gæði samkeppnisumhverfisins að 

gera (Porter, 1998). Hins vegar er lítið hægt að rannsaka þessar hendingar. Það sem 

kann að líta út fyrir að vera tilviljun er það e.t.v. ekki þegar betur er að gáð.  

 

4.4.2 Vöxtur 

Upphafsskeiðinu getur lokið með tvenns konar hætti (Menzel og Fornahl, 2007). 

Annars vegar nær klasinn aldrei almennilegu flugi og deyr áður en hann kemst á 

vaxtarstigið. Þetta getur gerst vegna þess að klasinn „þynnist“ út vegna of örrar 

sérhæfingar hjá fáum fyrirtækjum sem fyrir eru þannig að samlegðaráhrif klasans 
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verða hverfandi. Þetta getur líka gerst vegna þess að of mörg fyrirtæki lifa ekki af á 

upphafsárunum. Gjaldþrot margra fyrirtækja í upphafi klasa getur höggið skarð sem 

ekki er unnt að fylla (Menzel og Fornahl, 1997). 

 

Hins vegar getur klasinn náð vaxtarstiginu sem felur í sér sjálfstyrkjandi ferli með 

aukinni nýliðun og innbyrðis samkeppni sem styrkir klasann og eykur vöxtinn enn 

meir. Fyrirtækin sem fyrir eru geta af sér dótturfélög og ný sérhæfð fyrirtæki eru sett á 

laggirnar sem mæta sífellt sérhæfðari þörfum klasans (Porter, 1998; Menzel og 

Fornahl, 2007). Á þessu stigi hefur sérhæfing gert það að verkum að auðveldara er að 

sjá hvar mörk klasans liggja og ákveðinn uppstokkun hefur rutt burt þeim fyrirtækjum 

sem ætluðu e.t.v. að fara aðra leið. Sérhæfingin og þéttleikinn gera það að verkum að 

fyrirtækin innan klasans hafa sífellt fleiri tækifæri til samvinnu með tilheyrandi 

upplýsingamiðlun og nýsköpun.  

 

Hörð samkeppni ríkir á þessu stigi milli fyrirtækjanna og hvoru tveggja, samvinnan og 

samkeppnin, leiða til styrkingar á klasanum. Meðvitund um tilvist klasans hjá 

opinberum yfirvöldum og einkaaðilum gerir það að verkum að hindrunum fyrir vexti 

klasans er gjarnan rutt úr vegi. Þessi vitund um tilvist klasans og viðurkenning á 

mikilvægi hans er mikilvægt skref á lífsskeiði klasa (Porter, 1998).  Allt ferlið, frá 

fæðingu til vaxtarstigs, getur tekið mörg ár. Porter (1998) telur að það sé eðlilegt að 

reikna með áratug en það er ómögulegt að segja til með nokkurri vissu. 

 

Með tímanum fer klasinn að leita út á við og teygja anga sína um víða veröld. 

Útflutningur eykst og markaðssetning og sala til annarra markaða gegnir sífellt 

mikilvægara hlutverki. Óarðbærari ferli í framleiðslu eru gjarnan flutt til annarra landa 

þar sem ódýrast er að vinna þau (Porter, 1998). Alþjóðavæðing klasa styrkir hann til 

muna. Því fleiri fyrirtæki innan klasa sem teygja anga sína út fyrir sinn heimamarkað 

því víðtækari verður þekkingin og nýsköpunin innan hans.  

 

 

4.4.3 Stöðugir klasar 

Á þessu stigi er klasinn hvorki að stækkar hraðar en hagkerfið né upplifa fækkun 

fyrirtækja og atvinnuleysi á hærra stigi en almennt gengur og gerist. Samskipti milli 

fyrirtækjanna eru stöðug, ör og stofnanavædd (Menzel og Fornahl, 2007) á þessu stigi. 
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Ytri mörk klasans taka rólegri breytingum en áður og gerist það í takt við innleiðingu 

á nýrri tækni innan klasans.  

 

4.4.4 Hnignun/endurnýjun 

Í heimi örra breytinga er sífellt erfiðara fyrir fyrirtæki að halda í við breyttar 

neysluvenjur sinna viðskiptavina með tilkomu nýrrar tækni. Klasar geta hins vegar 

haldið dampi í marga áratugi, jafnvel aldir (Porter, 1998).  

 

Þegar klasi byrjar að hnigna verður vart við fækkun fyrirtækja innan klasans vegna 

gjaldþrota, samruna og flótta fyrirtækja til annarra klasa. Þrátt fyrir hnignun getur 

talsverð nýsköpun enn átt sér stað meðal þeirra sérhæfðu fyrirtækja sem eftir eru 

(Menzel og Fornahl, 2007). Þessi nýsköpun er þó bundin við úrelta, eða senn úrelta 

tækni þannig að áhrif þessarar nýsköpunar verða ekki til að snúa hnignunarferlinu við. 

Það sjálfstyrkjandi ferli sem fer í gang á vaxtarstiginu með tilheyrandi sérhæfingu, 

getur að lokum leitt til hnignunar því fyrirtækin læsast inni í eldri tækni og sínu 

núverandi tengslaneti sem hindrar flæði upplýsinga utan klasans og kemur í veg fyrir 

gagngera endurnýjun (Porter, 1998; Menzel og Fornahl, 2007). Dæmi um slíka 

hnignun klasa eru gömlu  iðnaðarhéruðin í Ruhr dalnum (Menzel og Fornahl, 2007).  

 

Porter (1998) leitast við að skýra hnignun klasa út frá demantinum. Að hans mati eru 

tvær meginástæður. Í fyrsta lagi getur eitthvað í staðsetningu klasans sjálfs leitt til 

hnignunar. Einhver breyting á sér stað sem veldur því að framleiðni og nýsköpun 

minnka. Oftast er þá um að ræða einhvers konar samkeppnishindranir sem valda því. 

Of mikil samþjöppun og markaðsstyrkur fárra fyrirtækja getur verið ein ástæða. Hið 

opinbera getur líka sett lög sem hindra eðlilega samkeppni eða virka hamlandi fyrir 

klasann í alþjóðlegri samkeppni, t.d. með því að setja lög um lágmarkslaun sem eru 

ekki samkeppnishæf. Fyrirtæki geta þá reynt að bregðast við með því að flytja 

framleiðslu til annara landa (Porter, 1998).  

 

Í öðru lagi getur þróun utan klasans leitt til hnignunar hans. Fyrir því geta verið ýmsar 

ástæður. Tæknibreytingar eru ein meginorsökin því klasi getur verið sérhæfður í vissri 

tækni sem getur verið erfitt eða jafnvel ómögulegt að breyta. Smekkur neytenda og 
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neysluvenjur geta líka leitt til þess að aðalafurðir klasans falla ekki lengur að smekk 

neytenda (Porter, 1998). 

 

Hnignun klasa getur lokið með þrennskonar hætti (Menzel og Fornahl, 2007). Í fyrsta 

lagi deyr hann einfaldlega og hættir að virka sem klasi. Þau fáu fyrirtæki sem eftir eru 

snúa sér að öðrum hlutum eða ná að þjónusta markaðskima með sínum afurðum, en 

samlegðaráhrifin af verunni í klasanum eru horfin. Í öðru lagi getur klasinn tekið að 

lifna við á nýjan leik með því að taka upp nýja, en svipaða tækni sem þróast hefur 

annarsstaðar. Þegar klasinn hnignar þá minnkar einsleitnin innan hans og fyrirtækin 

fara að leita að nýjum leiðum. Það getur leitt til þess að þau nái að snúa sér að nýrri 

tækni og verða þá gildandi á ný. Í þriðja lagi þá getur klasinn reynt að færa sig alfarið 

inn á nýtt svið. Til að þetta takist þurfa sjálfsagt nýir frumkvöðlar að koma til og setja 

á fót ný fyrirtæki innan klasans sem ná að nýta sérhæft starfsfólk og einhverja innviði 

sem fyrir eru (Menzel og Fornahl, 2007). 

  

4.4.5 Lífsskeið þekkingarklasa 

Higgins (2008) hefur sett fram kenningu um lífsskeið þekkingarklasa eftir 

raundæmisrannsókn á fjórum þekktum þekkingarklösum sem eru Silicon Valley í 

Bandaríkjunum, Cambridge í Bretlandi, Ottawa í Kanada og Helsinki í Finnlandi. 

Þekkingarklasar eru svipaðir hefðbundnum iðnaðarklösum að því leyti að þekkingin 

sem þeir byggja á er  takmörkuð auðlind sem sprettur oftast upp í kringum 

menntastofnanir og rannsóknarstofnanir. Til að nýta hana sem best við framleiðslu 

sérhæfðra vara og sérhæfðrar þjónustu þurfa fyrirtæki að staðsetja sig nálægt 

viðkomandi stofnunum til að eiga sem best með að starfa með þeim. Higgins (2008) 

bendir á heimsklassa mennta- og rannsóknarstofnanir sem hjartað í þeim 

þekkingarklösum sem hann rannsakaði, Stanford háskólinn í Silicon Valley er gott 

dæmi. 

 

Upphaf þekkingarklasa má rekja til mennta- eða rannsóknarstofnunar sem kveikir 

neistann (Higgins, 2008). Hæfileikaríkt fólk sækir í þessar stofnanir og myndar sterk 

félagsleg tengsl sín á milli sem leggja grunninn að framtíðar tengslaneti klasans. 
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Þróunarskeiðið hefst þegar þessar stofnanir laða til sín frumkvöðla eða geta þá af sér. Í 

kjölfarið spretta upp  ný þekkingarfyrirtæki sem hafa sterk tengsl við mennta- og 

rannsóknarstofnanirnar og sín á milli. Ákveðin samlegðaráhrif eiga sér stað og vísir að 

þekkingarklasa lítur dagsins ljós. 

 

Vaxtarskeiðið í þekkingarklasa einkennist af stóraukinni áhættufjárfestingu í 

þekkingarfyrirtækjum og sérhæfðum þjónustufyrirtækjum. Við tekur sjálfstyrkjandi 

hringrás með sífellt örari nýsköpun og nýliðun innnan klasans. Tengslanetið á þessu 

stigi fer að festast í formi og stefnumiðað samstarf milli fyrirtækja innan klasans 

myndast. 

 

Endurnýjun/hnignun þekkingarklasa á sér stað þegar lífskeið tækninnar sem 

þekkingarfyrirtækin byggja á rennur sitt skeið og úreldist. Á þessu stigi munu sumir 

þekkingarklasar ná að nýta sér nýja þekkingu og endurnýja sig meðan aðrir munu 

einfaldlega hverfa. Við endurnýjun þekkingarklasa bætast nýir frumkvöðlar í hópinn 

með nýja hæfni. 

 

 

Tafla 8    Lífsskeið þekkingarklasa (Higgins, 2008) 

Lífsskeið Aðalhlutverk Tengslanet Breidd tengsla

Upphaf Leiðandi stofnun Traust, sterk sambönd

Þróunarskeið Óformleg tenglsanet Þétt tengsl, mikil samskipti

Vaxtarskeið Alþjóðleg tengsl

Endurnýjun/hnignun Samþætt tengsl Óbein samskipti

Félagsleg tengslanet, 

staðbundin

Frumkvöðlar og 

sprotafyrirtæki

Ný þekkingarfyrirtæki, 

áhættufjármagn og 

þjónustu fyrirtæki

Formleg tenglsanet, 

stefnumiðað samstarf

Nýjir frumkvöðlar,         

ný hæfni  
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4.5 Kortlagning klasa 

Það getur verið gagnlegt fyrir einkaaðila sem og opinbera aðila, sem vilja vinna 

hagsmunum ákveðins klasa brautargengi, að kortleggja hann með myndrænum hætti. 

Tilgangurinn er að veita betri yfirsýn og um leið öðlast betri skilning á innbyrðis 

tengslum einkaaðila, opinberra stofnana, mennta- og rannsóknarstofnana og stuðnings 

klasa sem skapa samlegðaráhrifin sem eru svo eftirsóknarverð. Menn eru þó ekki 

sammála um hvernig skuli teikna upp klasa, frekar en hvernig skuli skilgreina klasa. 

Hér á eftir verður aðeins fjallað um umfang klasa og klasakort. 

 

4.5.1 Umfang klasa 

Það getur verið erfitt verkefni að segja nákvæmlega til um ytri mörk klasa, hvaða 

fyrirtæki eru innan hans og hvaða fyrirtæki liggja utan. Klasi getur verið bundinn við 

eitt tiltekið hverfi í borg, hann getur verið öll borgin, landssvæði eða hérað, heilt land 

eða jafnvel legið yfir landamæri ríkja. Slíkur sveigjanleiki í stærð gerir skilgreiningu á 

umfangi að list frekar en vísindum (Porter, 1998). Það getur farið eftir 

rannsakandanum sjálfum hvar hann dregur mörkin en það er einmitt þess vegna sem 

sumir hafa gagnrýnt hugtakið harkalega (Martin og Sunley, 2002). Það eykur svo enn 

að vandann við skilgreiningu á umfanginu að klasar eru í sífelldri mótun, þeir stækka 

og dragast svo saman í tímans rás. 

 

Porter (2000) telur að styrkur smitáhrifa þekkingar og áhrif þeirra á nýsköpun myndi 

ytri mörk klasans. Þar sem samlegðaráhrifin af klasanum hafa nánast þynnst út, þar 

liggja mörkin. Það gefur augaleið að þessi skilgreining er óljós og ekki vel til þess 

fallin að rannsaka nákvæmlega. En skilgreiningin á umfangi klasa er ekki aðalatriðið, 

hún eru fyrst og fremst notuð til að opna augu stjórnenda og stjórnvalda fyrir nýrri leið 

til að sjá hagkerfið (Porter, 1998).  Það vita allir að í Hollywood er stærsti 

kvikmyndagerðarklasi veraldar. Hins vegar er ómögulegt að segja nákvæmlega til um 

það hvar hann endar.   

 

Önnur nálgun felur í sér að skoða lóðréttar og láréttar tengingar innan klasans með 

hliðsjón af þekkingar sköpun og lærdómi sem á sér stað innan klasans. Lóðréttar 

tengingar eru milli birgja, kaupenda og viðskiptavina en láréttar eru milli keppinauta. 
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Starfsemi fyrirtækjanna innan klasans mótar þá þekkingu sem skapast en stofnanir 

innan klasans, mennta- og rannsóknarstofnanir, móta lærdómsferlið (Maskell, 2001). 

Ytri mörk klasa samkvæmt þessari nálgun liggja þá þar sem starfsemi fyrirtækjanna 

annars vegar fellur að þeim stofnunum sem hafa þróast innan klasans í áranna rás. 

Tilfærsla fyrirtækjanna innan klasans inn á annarskonar starfsemi á lárétta ásnum 

hættir að vera fýsileg þegar hún fellur ekki lengur að þeim stofnunum sem fyrir eru 

innan klasans (Maskell, 2001). Samlegðaráhrifin milli fyrirtækja og stofnana halda 

aftur af slíkri tilfærslu. 

 

4.5.2 Klasakort 

 

Klasakort er myndræn framsetning á umfangi klasa sem er notuð til að dýpka skilning 

hagsmunaaðila á mikilvægum hlekkjum hans og tengingum þeirra á milli. Það er 

misjafnt hvaða leið menn fara í sinni framsetningu og engin ein rétt leið til (Austrian, 

2000). Að mati Porters (1998) er best að byrja á því að skilgreina kjarnastarfsemi 

klasans og líta svo á láréttar og lóðréttar tengingar út frá henni. Flest klasakort 

innihalda sömu grunnstoðirnar sem eru kjarnastarfsemin, sérhæfðir birgjar og 

þjónustuaðilar, tengdir klasar, opinberar stofnanir sem hafa áhrif á starfsemi klasans 

og svo stoðþættir eins og rannsóknar- og menntastofnanir og hagsmunasamtök. 
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Mynd 6 Víngerðarklasi Kaliforníu (Porter, 1998, 2000). 

 

 

Mynd 6 sýnir dæmigert klasakort af víngerðarklasanum í Kaliforníu. Kjarnastarfsemin 

skiptist í tvennt, annars vegar vínberjaræktun og hins vegar vínframleiðslu. Til hægri 

og vinstri á myndinni má sjá þá birgja og þjónustuaðila sem gera vínberjaræktendum 

og vínframleiðendum kleift að stunda sína starfsemi. Fyrir ofan og neðan eru 

opinberar stofnanir, mennta- og rannsóknarstofnanir og hagsmunasamtök sem hafa 

áhrif á starfsemina með einum eða öðrum hætti. Loks eru þrír stuðningsklasar sýndir í 

skyggðum kössum og hvernig þeir tengjast kjarnastarfsemi klasans. 

 

Á mynd 7 sjáum við svo annarskonar útfærslu af klasakorti. Hér eru engar örvar sem 

tengja á milli og tilgreina tengslin milli aðila innan klasans sem verður að teljast 

veikleiki. Hins vegar er aðilum nákvæmlega skipt niður eftir flokkum frá innviðum og 

stoðþáttum upp að neytendum. Kjarnastarfsemin er í miðjunni. Slíkt kort leggur 

áherslu á að allir grunnþættirnir fimm hafa jafnmikið vægi (Austrian, 2000). 
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Neytendur

Dreifileiðir

Kjarnastarfsemi

Birgjar

Innviðir og 

stoðþættir

Einstaklingar Fyrirtæki Stofnanir Stjórnvöld

Sölufólk  
tryggingarf.

Símasölur
tryggingarf.

Vefsíður
tryggingarf.

Sjálfstæðir
sölumenn

Bankar/ 
fjármálast.

Eignatrygging Líftrygging Heilsutrygging

Endur-
tryggingar

Upplýsinga-
tækni

Viðskipta-
þjónusta

Skrifstofu-
gögn

Háskólar
Framhalds-

skólar
Opinbert

eftirlit
Hagsmuna-

samtök

 

Mynd 7  Tryggingarklasinn í Ohio fylki (Austrian, 2000). 

 

 

 

4.6 Greining klasa  

Með því að líta á hagkerfið með klasahugmyndafræðinni fremur en með hefðbundinni 

skiptingu í mismunandi iðnaði, ná hagsmunaaðilar, hið opinbera og einkaaðilar, betri 

skilningi á samkeppnisumhverfi atvinnulífsins og þeim þáttum sem stuðla að bættri 

samkeppnishæfni þess. Klasar bæta samkeppnishæfni fyrirtækja og atvinnulífsins að 

stórum hluta með ytri áhrifum (e. externalities), samlegðaráhrifum (e. synergies) og 

smitáhrifum þekkingar (e. knowledge spillovers) sem erfitt er að mæla tölfræðilega.  

 

Eðli klasa gerir það að verkum að eina leiðin sem virðist fær til að greina þá á 

heildstæðan hátt er með því að blanda saman eiginlegum og megindlegum aðferðum 

(Austrian, 2000; Rosenfled, 1997; Rocha, 2004). Þannig er hægt að greina 

tölfræðilega þætti sem skipta máli í öllum samanburði eins og vöxtur klasa, framleiðni 

klasans og fjölda fyrirtækja. Jafnframt er hægt að öðlast dýpri skilning á þeim 

óáþreifanlegu þáttum sem eru að verki innan klasans sem skapa þau samlegðaráhrif 

sem eru svo mikilvæg. Hér verður fjallað um þrjár aðferðir sem hafa verið þróaðar til 

að greina mismunandi eiginleika klasa. 
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4.6.1 Demantur Porters við klasagreiningar 

Í kafla 3.4 var demantur Porters kynntur til sögunnar. Líkanið er notað til að skoða 

aðstæður í samkeppnisumhverfi fyrirtækja sem geta leitt til samkeppnisforskots. 

Líkanið má nota til að skilja samkeppnisumhverfi lands, landsvæða eða tiltekins klasa.  

 

 

Í klasademanti hafa hliðarnar sömu merkingu og þær hafa í landademanti með þeirri 

undantekningu að áherslan er á framleiðslu- og eftirspurnarskilyrði, stefnu, skipulag, 

samkeppni og tengdar- og stuðningsgreinar sem hafa bein áhrif á klasann en ekki á allt 

atvinnulífið í landinu. Þegar verið er að nota demantinn til að greina tiltekinn klasa þá 

er t.d. sá mannauður sem býr yfir þeirri hæfni og þekkingu sem klasinn þarfnast talinn 

með í framleiðsluskilyrðum og sá lagarammi sem hefur bein áhrif á samkeppni 

fyrirtækja innan klasans er talin með í stefnu, skipulagi og samkeppni. Með því að 

kortleggja með þessum hætti styrkleika og veikleika í samkeppnisumhverfi tiltekins 

klasa geta stjórnendur fyrirtækja og opinberir aðilar forgangsraðað umbótaverkefnum 

sem miða að því að auka styrkleika og draga úr veikleikum (Porter, 1998). Þannig er 

unnt að uppfæra klasann og auka framleiðni innan hans. 

 

4.6.2 Þroski 

 Í kafla 4.4 var farið yfir helstu kenningar um lífsskeið klasa. Porter (1998) talar um 

þrjú skeið sem eru upphaf, vöxtur og hnignun. Menzel og Fornahl (2007) skilgreina 

fjögur skeið þar sem hugtakið „stöðugur klasi“ bætist við. Á þeim tímapunkti er 

klasinn hvorki að vaxa hraðar en atvinnulífið í næsta nágrenni almennt né er hann að 

dragast saman. Huggins (2008) tala um fjögur æviskeið þekkingarklasa sem eru 

upphaf, þróunarskeið, vaxtarskeið og svo endurnýjun/hnignun.  

 

Það er nær ómögulegt að bera klasa saman milli landa með þeim hætti því opinber 

tölfræðiflokkun og atvinnuvegaskipting milli landa er oft ólík (Rosenfeld, 1997). Til 

að meta hvar klasi er staddur á sínu þroskaferli er algengast að styðjast við tölfræðileg 

gögn og bera hann saman við hagkerfið í heild sinni. Framleiðni er að margra mati 

eini raunhæfi mælikvarðinn á samkeppnishæfni (Porter 1990a; Krugman, 1994). 

Oftast er borin saman framleiðni vinnuafls milli klasa eða geira. Hún er mæld sem 

hlutfall framleiddra verðmæta á unna klukkustund. Þar sem ekki reynist unnt að 
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nálgast tölfræði yfir unnar stundir er stundum stuðst við veltu á starfsmann þó að það 

reynist ekki eins góður mælikvarði. Klasar sem eru með meiri framleiðni en hagkerfið 

í heild eru á vaxtarstiginu, þeir sem hafa svipaða framleiðni og hagkerfið í heild eru 

stöðugir en þeir sem sýna minni framleiðni en hagkerfið eru annað hvort á frumstigi 

eða í hnignunarferli (Menzel og Fornahl, 2007). 

 

 

4.6.3 Styrkur klasa 

Klasar bæta samkeppnishæfni fyrirtækja vegna þeirra samlegðaráhrifa sem verða til 

vegna samkeppni og samvinnu milli einstakra fyrirtækja. Að stórum hluta ræðst 

styrkur klasa á þáttum eins og félagslegum tengslum, nýsköpun, sameiginlegri sýn og 

umfangi samvinnu sem ekki er unnt að mæla með tölfræðilegum gögnum. 

Upplýsingar um þessa þætti fást aðeins með viðtölum við leiðtoga innan klasans 

(Austrian, 2000; Rosenfled, 1997). Styrkur klasa ræðst af virkni hans en ekki stærð 

eða umfangi hans. 

 

Rosenfeld (1997) bendir á tólf þætti sem hafa mest áhrif á styrk klasa. Með því að 

greina þessa þætti er unnt að skilgreina styrkleika og veikleika klasans. Greiningin 

gerir það að verkum að unnt er að leggja áherslu á þá styrkleika sem skapa klasanum 

samkeppnisforskot. Eins er hægt að forgangsraða umbótaverkefnum til að bæta 

veikleikana. 

 

 Rannsóknir og þróun – Hafa fyrirtæki innan klasans aðgang að sérhæfðum 

rannsóknarstofnunum? 

 Þekking og hæfni – Býr mannauður klasans yfir nauðsynlegri þekkingu og 

hæfni? 

 Mannauðsstjórnun – Hefur mannauður klasans tækifæri til menntunar á þeim 

sviðum sem nauðsynleg eru og verða í framtíðinni? 

 Nálægð birgja – Eru nauðsynlegir birgjar staðsettir innan klasans eða í 

námunda við hann? 

 Fjármögnun – Hversu vel þekkja fjármálastofnanir þarfir klasans? Er aðgengi 

að fjármagni gott fyrir sprotafyrirtæki? 
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 Sérhæfð þjónusta – Hafa fyrirtæki innan klasans aðgang að sérhæfðri þjónustu 

eins og tækniþjónustu, útflutningsaðstoð o.s.frv.? 

 Tæki og tól – Eru framleiðendur tækjabúnaðar sem notuð er við 

kjarnastarfsemi klasans staðsettir innan hans eða í námunda við hann? 

 Tengslanet – Að hve miklu leyti starfa fyrirtæki saman eða með rannsóknar- 

eða menntastofnun að framleiðslu, þróun eða við lausn vanda? 

 Félagsleg tengsl – Hve mörg og hverskonar hagsmunasamtök starfa innan 

klasans? 

 Frumkvöðlastarf – Laðar klasinn til sín fyrirtæki sem fylla upp í þau göp sem 

myndast í vöru- eða þjónustuframboði klasans? 

 Nýsköpun – Hve fljót eru fyrirtæki innan klasans að tileinka sér nýjustu tækni 

eða þróa nýja tækni? 

 Sameiginleg sýn – Líta fyrirtæki innan klasans á sig sem hluta af heild sem 

hefur sameiginlega framtíðarsýn?  

 

 

4.7 Hið opinbera 

Afskipti hins opinbera af hagkerfinu hefur í gegnum aldirnar verið bitbein hægri 

manna, sem vilja sem minnst afskipti, og vinstri manna sem telja að hið opinbera eigi 

að stýra hagkerfinu til hagsbóta fyrir almenning. Klasahugmyndafræðin hafnar hvoru 

tveggja en leggur þess í stað til að hið opinbera einbeiti sér að því að bæta 

samkeppnisumhverfi síns atvinnulífs til að klasar fái þrifist, framleiðni aukist og 

lífskjör batni til lengri tíma litið.  

 

Hið opinbera gegnir mikilvægu hlutverki í hagkerfum samkvæmt klasakenningunum 

(Porter, 1998). Í fyrsta lagi er það hlutverk hins opinbera að stuðla að efnahagslegum 

og pólitískum stöðugleika til að atvinnulífið þrífist. Í öðru lagi fjárfestir hið opinbera í 

innviðum samfélagsins sem eru svo nauðsynlegir við verðmætasköpun. Í þriðja lagi 

setur hið opinbera leikreglurnar á markaðnum sem ræður með hvaða hætti fyrirtæki 

keppa sín á milli. Í fjórða lagi er það hið opinbera sem skipuleggur langtíma 

efnahagsáætlanir sem eiga að stuðla að hagvexti til lengri tíma litið. Þessir þættir 

skipta allir miklu máli en nægja e.t.v. ekki sérstaklega í þróaðri hagkerfum þar sem 

áhersla á viðskiptaumhverfið eitt og sér dugar stundum ekki. Þá bætist fimmta 
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hlutverk hins opinbera við sem er að stuðla að uppfærslu og þróun klasa (Porter, 

1998). 

 

Mynd 8  Hvernig klasahugmyndafræði getur mótað efnahagsstefnu stjórnvalda (Porter, 2000). 

 

Mynd 8 sýnir hvernig klasahugmyndafræðin getur leitt til annarskonar efnahagsstefnu 

stjórnvalda. Þegar efnahagsstefna er mótuð með þarfir klasa í forgrunni verða teknar 

annarskonar ákvarðanir en ella yrðu teknar. Hugmyndafræðin getur auðveldað 

stjórnvöldum að forgangsraða í menntamálum, rannsóknar- og vísindastarfi, 

útflutningsaðstoð o.s.frv. þannig að efnahagsstefnan hafi jákvæð áhrif á þá klasa sem 

raunverulega búa við samkeppnisforskot. Myndin sýnir hvernig hið opinbera getur 

með sinni stefnu haft mun víðtækari áhrif á samkeppnishæfni klasa en almennt er 

viðurkennt (Porter, 2000). Að auki getur klasahugmyndfræði opnað augu stjórnvalda 

fyrir áhrifum alls stjórnkerfisins á samkeppnisumhverfið. 

 

4.7.1 Áhrif hins opinbera á klasa  

 

Í kafla 3.5.4 var fjallað um hlutverk hins opinbera í stuðningi við klasa sem hafa 

staðist markaðsprófið. Hugmyndin er sú að stjórnvöld eigi ekki að reyna að búa til 

klasa því stjórnvöld eru ekki í góðri aðstöðu til að vita hvað muni virka á markaði 

(Porter, 1990a). Þegar klasar hafa myndast eða eru að myndast er tækifæri fyrir 

stjórnvöld til að létta þeim lífið með ýmsum aðgerðum sem miða að því að gera 

samkeppnisumhverfið þeirra betra. Mynd 9 dregur saman þær aðgerðir sem talið er að 
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hið opinbera geti ráðist í til að styrkja hliðar demantsins og bæta samkeppnisumhverfi 

klasa (Porter, 1998). Margar aðgerðir til uppfærslu klasa eru unnar í samstarfi við 

einkageirann og getur hann einnig haft frumkvæði að því að leiða uppfærslu 

demantsins. 

 

Mynd 9  Áhrif hins opinbera á klasademantinn (Porter, 1998). 

 

4.7.2 Klasaverkefni 

Í kjölfar skrifa Porters og annarra á áhrifum klasa á samkeppnishæfni þjóða hafa 

stjórnvöld og stjórnendur úr einkageiranum víða um heim hrint af stað klasa 

verkefnum sem eru skipulagðar aðgerðir sem stuðla að uppfærslu klasa (Sölvell, 

Lindquist, Ketels, 2004).  

 

Klasaverkefni eru eins misjöfn og þau eru mörg en árangursrík verkefni deila 

tilteknum einkennum. Árið 2003 var framkvæmd alþjóðleg könnun, The Global 

Cluster Initiative Survey, á klasaverkefnum og árangri þeirra. Könnunin var 

framkvæmd í Evrópu, Norður-Ameríku, Ástralíu og Nýja-Sjálandi ásamt fleiri 

löndum. Leiðtogar innan 500 klasa voru spurðir út í álit þeirra á árangri verkefnisins 
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og skipulagi þess. Niðurstöður könnunarinnar eru dregnar saman í handbók um 

klasaverkefni, The Cluster Initiative Greenbook, (Sölvell, Lindquist, Ketels, 2004). 

Um 85% aðspurðra töldu að klasaverkefni hefði hjálpað þeirra klasa að verða 

samkeppnishæfari og 89% sögðu að verkefnið hefði hjálpað klasanum að vaxa 

(Sölvell, Lindquist, Ketels, 2004).  

 

Porter (1998, 2000) hefur tekið saman einkenni á árangursríkum klasaverkefnum: 

 

 Sameiginlegur skilningur á hugtakinu samkeppnishæfni og áhrif klasa á 

samkeppnisforskot – Framleiðni og nýsköpun eru réttir mælikvarðar á 

samkeppnishæfni, ekki lág laun og lágir skattar. 

 Áhersla er lögð á að fjarlægja hindranir og vinna að uppfærslu klasans – 

Hindranir geta verið til staðar innan klasans þegar aðilar biðla til stjórnvalda 

um samkeppnishamlandi aðgerðir. 

 Skipulag sem heldur utan um alla klasa innan tiltekins svæðis – Allir klasarnir 

eru jafnmikilvægir því þeir styðja við hvern annan. 

 Vel skilgreind ytri mörk klasa – Mörkin eiga að taka mið af efnahagslegum 

raunveruleika, ekki pólitískum hagsmunum. 

 Virk þátttaka hjá stofnunum og fyrirtækjum innan klasans – Þátttaka sem 

flestra, ekki aðeins stórfyrirtækja, er mikilvæg til að skapa samlegðaráhrifin.  

 Leiðsögn úr einkageiranum – Leiðtogar verða að koma úr einkageiranum og 

vera óháðir sitjandi stjórnvöldum hverju sinni. Horft til lengri tíma en eins 

kjörtímabils. 

 Mikil áhersla á persónuleg tengsl innan klasans – Þegar klasi er að fæðast er 

ekki komin mikil reynsla á samvinnu milli aðila, samskipti eru í lágmarki og 

traust er ekki enn til staðar. Því er mikilvægt að ýta undir slík tengsl og fjalla 

opinberlega um árangur sem næst. 

 Áhersla á aðgerðir – Það er ekki nóg að hittast á fundum og ræða hlutina. 

Aðgerða er þörf til að vinna að framtíðarsýn. 

 Stofnanavæðing klasans – Það er mikilvægt að horfa til lengri tíma og festa í 

sessi verklag sem tryggir það að stöðugt sé unnið eftir aðgerðaáætlun. Klasinn 

þarf að hafa langtímamarkmið sem eru mælanleg, raunhæf og í stöðugri 

endurskoðun. 
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5 Íslenski upplýsingatækniklasinn  

Upplýsingatækni leikur gríðarlega stórt hlutverk í nútímasamfélögum. Hún hefur tengt 

hagkerfi heimsins saman, hraðað ferli alþjóðavæðingar og gjörbylt samskiptum og 

neysluvenjum fólks út um allan heim. En hvað er átt við þegar talað er um 

upplýsingatækni? Menntamálaráðuneytið (1996) segir að með upplýsingatækni  „er 

vísað í það að beitt er ákveðinni tækni við gagnavinnslu og með hugtakinu tækni er átt 

við tölvutækni, fjarskiptatækni og rafeindatækni“. Í þessum kafla verður fjallað um 

upplýsingatækniklasann á Íslandi. Saga upplýsingatækninnar verður skoðuð ásamt 

helstu hagtölum upplýsingatækniklasans. Þá verður klasinn kortlagður og greindur 

með þeim aðferðum sem fjallað var um í fjórða kafla til að fá eins ítarlega mynd og 

hægt er af stöðu hans í dag.  

 

Samtök upplýsingatæknifyrirtækja (SUT) eru starfsgreinahópur innan Samtaka 

atvinnulífsins og sem hafa það markmið að vinna að hagsmunamálum íslenskra 

upplýsingatæknifyrirtækja (Samtök Iðnaðarins, 2000). Á mynd 11 sést hvernig SUT 

flokka upplýsingatækni-iðnaðinn hér á landi. Flokkunin tekur mið af skilgreiningu 

Hagstofu Íslands og annarra hagstofa á Norðurlöndunum á upplýsingatækni (Samtök 

Iðnaðarins, á.á.). Nánar verður fjallað um þau fyrirtæki sem falla innan 

skilgreiningarinnar samkvæmt ISAT flokkun í kafla 5.2. Í greiningu á 

upplýsingatækniklasanum í þessari rannsókn verður miðað við þessa skilgreiningu. 

 

Mynd 10  Myndræn framsetning á UT – iðnaðinum á Íslandi (Samtök Iðnaðarins, á.á.). 
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5.1 Saga  upplýsingatækni á Íslandi 

Saga upplýsingatækninnar á Íslandi hófst árið 1906 þegar sæstrengur var lagður milli 

landsins og Evrópu (Síminn, á.á). Seinna sama ár var lagður skeyta- og talsími á milli 

Seyðisfjarðar, þar sem sæstrengurinn kom á land, Reykjavíkur og Akureyrar. Það tók 

svo rúmlega hálfa öld til viðbótar þar til allar sveitir landsins voru komnar í 

símasamband í kringum 1960. Árið 1932 voru fyrstu sjálfvirku símstöðvarnar teknar í 

notkun í Reykjavík og Hafnarfirði, árið 1976 voru allir þéttbýlisstaðirnir komnir með 

sjálfvirkar símstöðvar og 1986 voru öll heimili landsins tengd sjálfvirkum símstöðvum 

(Síminn, á.á.). Ljósleiðaravæðing Íslands hófst árið 1985, NMT kerfið var tekið í 

gagnið árið 1986, GSM kerfið fór í loftið 1994 og lagning breiðbandsins hófst svo árið 

1998.  

 

Áður en fyrstu tölvurnar komu til landsins voru gögn skráð í gataspjöld. Það var 

Hagstofa Íslands sem fyrst tók í notkun IBM skýrslugerðar- og gataspjaldavélar árið 

1949 (Óttar Kjartansson, 2004). Skýrsluvélar ríkisins og Reykjavíkur (Skýrr) var 

stofnað árið 1952 af Hagstofu Íslands og Rafmagnsveitu Reykjavíkur sem fjölgaði 

verkefnum gataspjaldavéla. Frá 1949 til 1968 voru gataspjöld eini véltæki 

gagnamiðillinn á landinu og gataspjaldanotkun lagðist ekki endanlega af fyrr en 1982 

(Óttar Kjartansson, 2004). Skýrr var hlutafélagavætt árið 1996 og ári síðar seldu 

Reykjavíkurborg, Íslenska ríkið og Rafmangsveita Reykjavíkur 51% af félaginu á 

markaði (Skýrr, á.á.).  

 

Árið 1961 tók Verslunarbankinn sálugi í notkun gagnaskráningarvél frá IBM fyrstur 

allra banka (Jóhann Gunnarsson, 2006). Seinna sama ár höfðu flestir íslenskir bankar 

fengið sér samskonar tæki. Gagnaskráningarvél er ekki eiginlegur rafreiknir, þar sem 

vantaði meðal annar innritað forrit, en hún var fyrsta skrifstofuvélin á Íslandi með 

rafeindareikniverki (Jóhann Gunnarsson, 2006). Fyrsta eiginlega tölvan sem kom til 

landsins var keypt árið 1963 af Háskóla Íslands (Magnús Magnússon, 2003). Árið 

1949 voru Skrifstofuvélar einkaumboðsaðili IBM á Íslandi og árið 1967 var IBM á 

Íslandi hf. stofnað (Nýherji, á.á.).  

 

Kerfi hf., sem var stofnað árið 1952 af fyrsta forstjóra Skýrr, er talið elsta 

hugbúnaðarfyrirtæki landsins (Björn Ásgrímsson, Erna Hlín Gunnarsdóttir, Gunnar 

Jón Sigurjónsson, 1997). Eiginleg hugbúnaðargerð hófst þó ekki fyrr en í kringum 



  

- 69 - 

1970 og þá aðallega fyrir viðskiptavini Skýrr. Árið 1984 hannaði Kerfi hf. staðlaðan 

hugbúnað fyrir íslenskt atvinnulíf sem fékk heitið Alvís. Fleiri fyrirtæki fylgdu í 

kjölfar Kerfis eins og Þróun hf. sem var stofnað 1976, VKS sem var stofnað 1979, og 

Tölvubankinn sem var stofnaður 1981.  

 

Síðustu 30 árin hafa framfarir orðið miklar á Íslandi. Internet byltingin og innganga 

Íslands í Evrópska efnahagssvæðið ýttu undir nútímavæðingu atvinnulífsins. 

Upplýsingatækni hefur aldrei leikið stærra hlutverk en nú í hagkerfinu. Á þessum 

miklu umbreytingartímum urðu miklar breytingar á upplýsingatækni-iðnaðinum hér á 

landi. Einkavæðing opinberra fyrirtækja og fjármálastofnana hrinti af stað bylgju 

sameininga innan geirans. Samsteypur upplýsingatæknifyrirtækja eins og Teymi eru 

afleiðing af þessu ferli. Teymi hf. er eignarhaldsfélag á sviði fjarskipta og upplýsinga 

sem var stofnað árið 2006. Dótturfélög þess eru Vodafone á Íslandi og í Færeyjum, 

Tal, Hugur/Ax, EJS og Skýrr (Vestia, 2010). Í dag á Vestia ehf 62,2% í Teymi. 

 

Á tíunda áratug tuttugustu aldar spruttu upp nýsköpunarfyrirtæki á sviði 

upplýsingatækni sem ruddu nýjar brautir. Oz hf. var fyrsta íslenska 

upplýsingatæknifyrirtækið sem stefndi að verulegri útrás. Það fór ekki alveg sem 

skildi hjá því fyrirtæki, en samt markaði það ákveðin tímamót þegar sænski 

upplýsingatæknirisinn Ericsson keypti umtalsverðan eignarhluta í OZ. CCP hf. var 

stofnað árið 1997 með það fyrir augum að verða leiðandi fyrirtæki á sviði 

fjölspilunarleikja og með útgáfu á leiknum EVE Online árið 2003 má segja að það 

hafi tekist (CCP, á.á). Leikurinn hefur unnið til fjölda verðlauna og í dag starfa um 

500 manns hjá fyrirtækinu á fjórum starfsstöðum sem eru Reykjavík, Atlanta, 

Newcastle og Sjanghæ (CCP, 2010). 

 

5.2 Hagtölur 

Hagstofa Íslands hefur undanfarið tekið saman ýmsa tölfræði sem snýr að 

upplýsingatækniiðnaðinum. Tölfræðin er unnin samkvæmt sömu skilgreiningu á 

upplýsingatækni og stuðst er við á hinum Norðurlöndunum. Samkvæmt skilgreiningu 

Hagstofu Íslands skiptist upplýsingatækniiðnaðurinn annars vegar í 

upplýsingatækniframleiðslu og hins vegar í upplýsingatækniþjónustu. 

Upplýsingatækniþjónusta skiptist svo í þrjá flokka: heildverslun, síma- og 
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fjarskiptaþjónusta og svo hugbúnaðargerð og ráðgjöf sem oft er nefnd 

hugbúnaðariðnaður (Samtök Iðnaðarins, á.á.). 

 

Tafla 9 sýnir þær atvinnugreinar sem falla undir skilgreiningu Hagstofunnar og SUT á 

upplýsingatækni. Öll sú tölfræði sem birtist í þessum kafla tekur mið af flokkuninni 

sem birtist í töflunni.  

 

Tafla 9   Atvinnugreinar sem falla undir skilgreiningu SUT á upplýsingatækni (Samtök Iðnaðarins, á.á). 

ISAT Heiti ISAT Heiti ISAT Heiti ISAT Heiti

30.01 Framleiðsla á 

skrifstofuvélum

51.43 Heildverslun með 

heimilistæki, útvarps- 

og sjónvarpstæki

64.20 Síma- og 

fjarskiptaþjónusta

71.33 Leiga á skrifstofu-

vélum og tölvum

30.02 Framleiðsla á tölvum 

og öðrum 

gagnavinnnsluvélum

51.64 Heildverslun með 

tölvur, 

skrifstofuvélar og -

búnað

72.10 Ráðgjöf varðandi 

vélbúnað

31.30 Framleiðsla á 

einangruðum vírum 

og strengjum

51.65 Heildverslun með 

annan búnað og vélar 

til nota í iðnaði, 

verslun og siglingum

72.20 Ráðgjöf og sala á 

hugbúnaði, 

hugbúnaðargerð

32.10 Framleiðsla á 

rafeindalömpum og 

öðrum íhlutum 

rafeindatækja

72.30 Gagnavinnnsla

32.20 Framleiðsla útvarps- 

sjónvarpssenda og 

tækja fyrir símtækni 

og símritun

72.40 Rekstur gagnabanka

32.30 Framleiðsla 

sjónvarps- og 

útvarpstækja, 

hátalara, loftneta og 

skyldrar vöru

72.50 Viðhald og viðgerðir 

á skrifstofu- og 

bókhaldsvélum og 

tölvum

33.20 Framleiðsla á 

leiðsögutækjum og 

búnaði til mælinga, 

eftirlits og prófana

72.60 Önnur stafsemi tengd 

tölvum

33.30 Framleiðsla á 

stjórnbúnaði fyrir 

iðnaðarframleiðslu

Ut - þjónusta

Heildsala Síma- og fjarskiptaþjónusta Hugbúnaðargerð og ráðgjöf
UT - framleiðsla

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Fjöldi upplýsingatæknifyrirtækja og fjöldi starfa 
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Frá árinu 1998 til 2008 fjölgaði upplýsingatæknifyrirtækjum hér á landi um 42%, þau 

voru 305 árið 1998 en fjölgaði í 433 árið 2008. Það er örlítil fækkun frá árinu áður en 

hámarksfjöldi fyrirtækja á undanförnum árum var á árinu 2007 þegar þau voru 459 

talsins. 
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Mynd 11   Fjöldi allra upplýsingatæknifyrirtækja á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2010b). 

 

Á sama tímabili fjölgaði störfum innan upplýsingatæknifyrirtækja um tæp 37%. Þau 

voru 4.477 árið 1998 og voru orðin 6.120 árið 2008. Flest voru þau 6.394 árið 2006 en 

hefur farið lítillega fækkandi. Tölfræðin byggir á aðferðafræði Hagstofu Íslands þar 

sem starfandi teljast þeir sem unnu eina klukkustund eða lengur í viðmiðunarvikunni 

eða voru fjarverandi frá starfi sem þeir gegna að öllu jöfnu. 
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Mynd 12  Fjöldi starfa innan upplýsingatæknifyrirtækja á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2010b). 
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5.2.2 Velta í upplýsingatækni 

 

Frá 1998 til 2008  þrefaldaðist velta íslenskra upplýsingatæknifyrirtækja. Hún var 47,4 

milljarðar árið 1998 en var orðin 133,4 milljarðar árið 2008. Meðalaukning milli ára á 

þessu tímabili var 11%. Mest var aukningin milli ára 18,2%, frá 2006 til 2007. Minnst 

var hún ári seinna en frá 2007 til 2008 jókst veltan aðeins um 0,3%. Þessi litla aukning 

milli ára skýrist að miklu leyti á því efnahagshruni sem varð seinni hluta árs 2008. 
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Mynd 13  Velta allra upplýsingatæknifyrirtækja á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2010b). 

 

Á mynd 14 má sjá hlutfall upplýsingatækninnar í heildarveltu allra íslenskra fyrirtækja 

á árunum frá 1998 til 2008. Hlutfallið er mjög stöðugt allan tímann og er alltaf í 

kringum 5-6% af heildarveltu íslenskra fyrirtækja á ári. 
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Mynd 14   Hlutfall upplýsingatæknifyrirtækja í veltu allra íslenskra fyrirtækja (Hagstofa Íslands, 2010d). 
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Mynd 15 sýnir hlutfall veltu á hvert starf hjá upplýsingatæknifyrirtækjum annarsvegar 

og svo sama hlutfall hjá öllum öðrum fyrirtækjum Íslands hins vegar á árunum frá 

1998 til ársins 2007. Velta á starf er talsvert hærra hjá upplýsingatæknifyrirtækjum öll 

árin. Árið 1998 var velta á hvert starf hjá upplýsingatæknifyrirtækjum 10,6 milljónir 

króna. Á sama tíma var velta á starf hjá öllum öðrum fyrirtækjum utan 

upplýsingatæknifyrirtækja 6, 3 milljónir króna. Á árinu 2007 var hún komin upp í 21 

milljón króna hjá upplýsingatæknifyrirtækjum og 12,6 milljónir hjá öðrum. 

 

Frá árinu 1998 til 2008 hefur bilið haldist mjög jafnt. Hjá upplýsingatæknifyrirtækjum 

óx velta á starf um 7,97% á meðan vöxturinn í veltu á starf hjá öðrum fyrirtækjum á 

sama tímabili var 8,08%.  
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Mynd 15  Velta á ári á hvert starf innan upplýsingatækni borin saman við veltu á ári á hvert starf annarra 

fyrirtækja utan upplýsingatækni (Hagstofa Íslands, 2010b,c,d). 

 
 

5.2.3   Útflutningur upplýsingatæknifyrirtækja 

Á undanförnum tveimur áratugum hefur verið mikill vöxtur milli ára í útflutningi 

upplýsingatæknifyrirtækja. Mynd 16 sýnir útflutning á hugbúnaði og tölvuþjónustu í 

krónum talið og sem hlutfall af heildarútflutningi landsins frá 1991 til ársins 2007.  



  

- 74 - 

 

Mynd 16  Útflutningur á hugbúnaðar- og tölvuþjónustu á meðalgengi 2007 (Bryndís Pétursdóttir, 2008). 

 

Hér að neðan sést hvernig útflutningurinn á hugbúnaði og tölvuþjónustu skiptist milli 

atvinnugreina. Stærsta breytingin frá 2006 til 2007 er sú að hlutur staðlaðs hugbúnaðar 

í útflutningi fer vaxandi.  

 

Mynd 17  Skipting útflutnings á hugbúnaði eftir atvinnuflokkum (Bryndís Pétursdóttir, 2008). 

 

Tiltölulega fá og stór fyrirtæki flytja langmest út af hugbúnaði og tölvuþjónustu á 

þessu árabili. Tafla 10 sýnir hvernig skiptingin er milli fyrirtækja eftir stærð þeirra og 

hlutfall af útflutningstekjum. Af þeim 73 fyrirtækjum sem fluttu út hugbúnað eða 

tölvuþjónustu á árinu 2007 voru 11 fyrirtæki með 82,7% af heildar 

útflutningsverðmætunum. 
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Tafla 10  Skipting útflutningstekna árið 2007 eftir stærð fyrirtækja (Bryndís Pétursdóttir, 2008).  

 

 

Á mynd 18 sést svo útflutningur á annarskonar upplýsingatækniafurðum en hugbúnaði 

frá árinu 2000 til ársins 2008. Heildarverðmæti útflutnings í upplýsingatækni fyrir 

utan hugbúnað voru lengi vel nokkuð stöðug en hafa aukist hratt frá 2005.  Þau voru 

470 milljónir króna árið 2005 en voru orðin 2.100 milljónir króna árið 2008. Á þessu 

fjögurra ára tímabili tvöfölduðust verðmæti útflutningsins að meðaltali á hverju ári. 
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Mynd 18   Útflutningur upplýsingatækni fyrir utan hugbúnað (Hagstofa Íslands, 2010a) 
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5.3 Klasakort 

Kortlagning klasa krefst þess fyrst að ytri mörk hans séu skilgreind. Í flestum öðrum 

löndum veraldar er þetta mikilvægt því hagkerfið skiptist upp með svæðisbundnum 

hætti og klasagreiningar eru notaðar til að bera saman sambærilega klasa á 

mismunandi svæðum innan sama lands. Þær gagnast einnig til að bera saman 

svæðisbundna klasa við landsmeðaltal í viðkomandi iðnaði eða geira til að átta sig á 

styrkleikum og veikleikum landsvæðisins í iðnaðinum eða geiranum.  

 

Slík skilgreining á ytri mörkum hefur þó minna vægi hér á Íslandi af þeirri einföldu 

ástæðu að svo stór hluti þjóðarinnar býr og starfar á SV horni landsins. Á 

höfuðborgarsvæðinu búa um 64% þjóðarinnar og á SV horninu öllu búa rétt tæplega 

78% þjóðarinnar (Hagstofa Íslands, 2010e). Öll stærstu upplýsingatæknifyrirtæki 

landsins eru staðsett á höfuðborgarsvæðinu, þó að sum þeirra hafi starfsstöðvar í 

öðrum byggðarkjörnum hringinn í kringum landið. Í Samtökum upplýsingafyrirtækja 

eru nú 49 fyrirtæki og eru þau öll staðsett á höfuðborgarsvæðinu fyrir utan tvö, eitt er 

á Keflavíkurflugvelli og eitt á Austurlandi. Þar að auki hafa fjarskiptafyrirtækin sínar 

höfuðstöðvar á höfuðborgarsvæðinu. Það er til lítils undir slíkum kringumstæðum að 

skilgreina einn upplýsingatækniklasa á höfuðborgarsvæðinu og fleiri smærri á 

landsbyggðinni. Í þessari rannsókn verður klasinn skilgreindur sem íslenski 

upplýsingatækniklasinn. 

 

Á mynd 19 sést myndræn framsetning á upplýsingatækniklasanum eins og 

rannsakandi sér klasann fyrir sér. Við vinnslu kortsins voru hugmyndir Porters (1998, 

2000) og Austrian (2000) höfð til hliðsjónar. Þannig er skipting í einstakar einingar og 

tengslin með örvum svipuð því sem Porter notar. Kortið fylgir líka ákveðnu flæði frá 

inntökum á vinstri hlið til neytenda á hægri hlið til samræmis við hugmyndir Austrian. 

Inntökin í framleiðslu upplýsingatækniklasans eru lengst til vinstri í kortinu. 

Kjarnastarfsemi klasans er í miðjunni og skiptist í upplýsingatækniframleiðslu og 

upplýsingatækniþjónustu. Fyrir ofan og neðan má sjá opinberar stofnanir, 

eftirlitsaðila, stuðningsstofnanir og hagsmunasamtök sem hafa aðkomu að klasanum. 

Lengst til hægri má sjá neytendur upplýsingatækniklasans sem mynda eftirspurnina. 
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Mynd 19 Klasakort íslenska upplýsingatækniklasans (greining rannsakanda). 
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5.3.1 Kjarnastarfsemi 

Upplýsingatækni framleiðsla – Framleiðsla en tiltölulega lítill hluti af kjarnastarfsemi 

íslenska upplýsingatækniklasans. Fjöldi fyrirtækja í upplýsingatækni framleiðslu var 

19 árið 2008 eða um 4,4% upplýsingatæknifyrirtækja sem voru skráð hér á landi 

(Hagstofa Íslands, 2010b). Sama ár voru 90 störf í þessum fyrirtækjum eða sem nemur 

1,5% af heildarstörfum í upplýsingatækni á Íslandi. Til framleiðslu telst hverskyns 

rafeindabúnaður, fjarskiptabúnaður, tölvur og tölvubúnaður, rafeindabúnaður fyrir 

mynda- og hljóðflutning og svo annars konar upplýsingatæknibúnaður. Heildarvelta í 

upplýsingatækniframleiðslu nam 1,7 milljörðum króna árið 2010 (Hagstofa Íslands, 

2010d). 

 

Upplýsingatækniþjónusta – Þjónusta er veigamesti hluti kjarnastarfsemi íslenska 

upplýsingatækniklasans. Árið 2008 voru 414 fyrirtæki í upplýsingatækniþjónustu með 

6.120 starfsmenn og veltu upp á 131,7 milljarða króna (Hagstofa Íslands, 2010b.d). 

Upplýsingatækniþjónusta skiptist í þrjá undirflokka: 

 Heildsala – Árið 2008 voru 122 fyrirtæki í heildverslun með tölvur, hugbúnað, 

heimilistæki og skrifstofutæki. Veltan í heildverslun sama ár var 56,6 

milljarðar króna. Hlutfall heildverslunar af heildarveltu innan klasans hefur 

farið minnkandi undanfarinn áratug. Árið 1998 var velta í heildverslun 43% af 

heildarveltu upplýsingatæknifyrirtækja það ár en hlutfallið var komið niður í 

28% árið 2008. Það skal tekið fram að mörg fyrirtæki sérhæfa sig ekki og 

stunda heilverslun á breiðu sviði upplýsingatæknivara og eru jafnframt í 

hugbúnaðargerð og ráðgjöf. Dæmi um slíkt fyrirtæki er Nýherji hf.  

 Síma- og fjarskiptaþjónusta – 20 fyrirtæki veittu síma- og fjarskiptaþjónustu á 

árinu 2008 og störfuðu 1.606 starfsmenn hjá þeim það ár. Heildarvelta 

fyrirtækja í síma- og fjarskiptaþjónustu var um 43 milljarðar króna árið 2008 

og hefur hlutdeild síma- og fjarskiptaþjónustu í heildarveltu 

upplýsingatækniklasans farið vaxandi á liðnum árum. Hún fór úr 26% af 

heildarveltunni árið 1998 í 32,2% 2008. Auk stóru símafyrirtækjanna eins og 

Símans hf. og Vodafone hf. er fjöldi smærri þjónustufyrirtækja auk 

dótturfélaga stóru símafyrirtækjanna eins og Míla hf. sem rekur öflugasta 

fjarskiptanet landsins.  



  

- 79 - 

 Hugbúnaðargerð og ráðgjöf – Flest fyrirtæki sem starfa í 

upplýsingatækniþjónustu eru í hugbúnaðargerð og ráðgjöf. Árið 2008 voru 272 

fyrirtæki starfandi á Íslandi í hugbúnaðargerð og ráðgjöf og stöfuðu tæplega 

2.700 starfsmenn hjá þeim. Velta þessara fyrirtækja var rúmlega 32 milljarðar 

árið 2008 og hefur hlutdeild hugbúnaðargerðar og ráðgjafar farið vaxandi í 

heildarveltu upplýsingatæknifyrirtækja undanfarin ár. Hún var 20,5% árið 

1998 en var orðin 24% árið 2008. Flest stóru fyrirtækin í hugbúnaðargerð og 

ráðgjöf, eins og Skýrr hf., starfa á mjög breiðu sviði og eru að mestu leyti 

þjónustufyrirtæki fyrir atvinnulífið og veita alhliða hugbúnaðarlausnir, hýsingu 

og ráðgjöf. Þá eru einnig talsverður fjöldi hugbúnaðarhúsa sem þróa sinn eigin 

hugbúnað eins og TrackWell Software hf., MarOrka ehf. og Caldiris ehf., 

mörg þeirra hafa verið að fikra sig inn á erlenda markaði með sína framleiðslu. 

CCP hf. er sennilega þekktasta íslenska upplýsingatæknifyrirtækið og hefur 

náð gríðarlega langt á alþjóðavísu með sinn tölvuleik EVE Online. 

 

5.3.2 Aðföng 

 

Undir kjarnastarfsemi íslenska upplýsingatækniklasans má finna mjög svo ólíka 

starfsemi sem krefst ólíkra aðfanga í vinnslu. Klasakort íslenska 

upplýsingatækniklasans á mynd 19 dregur fram helstu inntökin án þess þó að um 

tæmandi lista sé að ræða.  

 Fjármögnun – Íslenska fjármálakerfið hefur gengið í gegnum gríðarlega miklar 

breytingar frá hruninu sem átti sér stað haustið 2008. Í grunninn eru sömu 

fjármálastofnanir til staðar og voru fyrir hrun þó svo að eignarhaldið hafi 

breyst og efnahagsreikningarnir þeirra hafi snar minnkað. Viðskiptabankarnir 

þrír ráku allir fjárfestingasjóði fyrir hrun. Þá eru til nýsköpunarsjóðir sem hafa 

fjárfest í upplýsingatæknifyrirtækjum eins og Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins 

(NSA) og Frumtak sem er fjárfestingarsjóður í eigu þriggja banka, sex 

lífeyrissjóða og NSA (Frumtak, á.á.). Frumtak fjárfestir í nýsköpunar- og 

sprotafyrirtækjum, þar á meðal í upplýsingatæknifyrirtækjum. Til viðbótar við 

fjármögnun frá fjármálastofnunum, fjárfestingarsjóðum og almennum 

fjárfestum geta íslensk upplýsingatæknifyrirtæki einnig sótt styrki í opinbera 

samkeppnissjóði. Rannís hefur umsjón með úthlutun úr samkeppnissjóðunum. 
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  Birgjar – Fyrirtæki sem teljast vera í kjarnastarfsemi upplýsingatækniklasans 

eru sum hver einnig í hlutverki birgja fyrir önnur upplýsingatæknifyrirtæki. 

Þannig þurfa flest þjónustufyrirtæki að nýta sér fjarskiptanet. Öll fyrirtæki 

innan geirans þurfa vélbúnað sem er keyptur frá heildsölum að undanskildum 

þeim fyrirtækjum sem eru sjálf í heildverslun með vélbúnað. 

Fjarskiptafyrirtæki þurfa að kaupa hugbúnað af þjónustufyrirtækjum o.s.frv. Þá 

kemur einnig til ýmiskonar sérhæfð þjónusta sem önnur íslensk fyrirtæki veita 

sem svo sem endurskoðun, lögfræðiaðstoð og markaðsþjónusta.  

 Háskólar – Öll fyrirtæki í upplýsingatækniklasanum þurfa vel menntað 

starfsfólk með þekkingu á breiðum grunni. Háskólarnir tveir á 

höfuðborgarsvæðinu starfrækja tækni-, verkfræði- og tölvunarfræðideildir. 

Fólk með þessa sérmenntun má teljast sérhæfð inntök í 

upplýsingatækniklasann. Til viðbótar þurfa upplýsingatæknifyrirtækin fólk 

með annarskonar menntun sem nýtt er í öllum geirum atvinnulífsins eins og 

lögfræði, viðskiptafræði og hagfræði. 

 

5.3.3 Opinberar stofnanir og eftirlitsaðilar 

Upplýsingatækniklasinn hefur stuðning frá ýmsum opinberum stofnunum. Sú breyting 

að færa Vísinda- og tækniráð undir forsætisráðuneytið eru skilaboð um mikilvægi 

upplýsingatækniklasans í því uppbyggingarstarfi sem framundan er í atvinnulífinu. 

Vísinda- og tækniráð hefur það hlutverk „að efla vísindarannsóknir, vísindamenntun 

og tækniþróun í landinu í því skyni að treysta stoðir íslenskrar menningar og auka 

samkeppnishæfni atvinnulífsins“ (Vísinda- og tækniráð, á.á.). Formaður ráðsins er 

forsætisráðherra og auk hans sitja í ráðinu fjármálaráðherra, iðnaðarráðherra og 

menntamálaráðherra. Ráðið hefur hingað til hist tvisvar á ári en nú stendur til að 

hittast fjórum sinnum á ári til að fjalla um málaflokkinn. Samkvæmt stefnu ráðsins 

2010 – 2012 á að auka vægi samkeppnissjóða í úthlutun á styrkjum til rannsóknar og 

þróunar, en í dag fara 73% opinberra framlaga til rannsókna og þróunar til 

menntastofnana og opinbera rannsóknarstofnana. Aðeins 11% er úthlutað í gegnum 

samkeppnissjóði (Forsætisráðuneytið, 2010). Það er sá opinberi styrkur sem stendur 

einkafyrirtækjum til boða og ljóst að upplýsingatæknifyrirtæki fá aðeins lítið brot af 

þeirri heildarupphæð. Í samanburði við hin Norðurlöndin er þetta hlutfall 

samkeppnisfjár mjög lágt. 
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Þá heldur forsætisráðuneytið úti vefnum www.ut.is. Markmið þeirrar vefsíðu er að:  

 „Greiða fyrir þróun rafrænnar stjórnsýslu 

 Auðvelda aðgengi að upplýsingum um upplýsingatækni 

 Vera vettvangur og bakland sértækra málefna sem efst eru á baugi hverju 

sinni, sbr. utdagur, rafræn viðskipti, öryggismál, opinn hugbúnað, aðgengismál 

o.s.frv. 

 Miðla og safna upplýsingum um upplýsingatækni, t.d. varðandi rekstur, 

fyrirmyndir og hugmyndir 

 Vera hugmyndabanki og vettvangur umræðna um upplýsingatækni 

 Veita fræðslu um ýmislegt sem varðar upplýsingasamfélagið almennt, t.d. 

stefnu ríkistjórnarinnar, lög og reglugerðir, tölfræði, verkefni sem eru í vinnslu 

o.s.frv 

 Vera vettvangur þar sem hagsmunaaðilar og félagasamtök geta komið á 

framfæri upplýsingum“ (Forsætisráðuneytið, á.á.a) 

 

Persónuvernd hefur það hlutverk að hafa eftirlit með framkvæmd laga um 

persónuvernd (Persónuvernd, á.á.). Áður hafði tölvunefnd séð um framkvæmd eldri 

laga um skráningu og meðferð persónuupplýsinga. Aðkoma Persónuverndar að 

íslenska upplýsingatækniklasanum felst í því að afgreiða leyfisumsóknir og „gefa 

fyrirmæli varðandi tækni, öryggi og skipulag vinnslu persónuupplýsinga“ 

(Persónuvernd, á.á). 

 

Einkaleyfistofan heyrir undir efnahags- og viðskiptaráðuneyti og sér um málefni er 

varða „einkaleyfi, vörumerki, byggðarmerki og önnur hliðstæð réttindi sem kveðið er 

á um í lögum, reglugerðum og alþjóðasamningum um vernd eignarréttinda á sviði 

iðnaðar“ (Einkaleyfistofan, á.á.). Þá veitir hún fyrirtækjum og einstaklingum ráð 

varðandi hugréttindi sem skiptir miklu máli fyrir upplýsingatækniklasann. 

 

5.3.4 Stuðningsstofnanir og samstarfsvettvangur 

Á Íslandi eru tveir háskólar sem starfrækja tækni-, verkfræði- og tölvunarfræðideildir. 

Báðir skólarnir starfrækja að auki rannsóknarsetur sem starfa á tíðum með fyrirtækjum 

í upplýsingatækniklasanum. Tölvunarfræðideild Háskóla Reykjavíkur starfrækir sjö 

rannsóknarsetur meðal annars Gagnasetur, Gervigreindarsetur og Þekkingarsetur í 

fræðilegri tölvunarfræði (Háskóli Reykjavíkur, á.á.). Verkfræðistofnun Háskóla 

Íslands er vettvangur rannsókna í iðnaðarverkfræði- vélaverkfræði- og 
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tölvunarfræðideild. Þar eru stundaðar bæði hagnýtar rannsóknir og fræðilegar (Háskóli 

Íslands, á.á.). 

 

Samtök iðnaðarins (SI) eru hagsmunasamtök með um 1.200 aðildarfyrirtæki  sem 

koma vítt og breitt úr atvinnulífinu. Helstu markmið SI er að bæta almennt 

rekstrarumhverfi með því að hafa áhrif á stjórnvöld í landinu. Þau veita 

aðildarfélögum ráðgjöf á ýmsum sviðum, stuðla að umræðu um aðild Íslands að 

Evrópusambandinu og efla samstarf fyrirtækja. SI starfrækja tvo starfsgreinahópa sem 

aðilar innan upplýsingatækniklasans hafa helst tekið þátt í. Starfsgreinahóparnir sem 

um ræðir eru Samtök upplýsingatæknifyrirtækja (SUT) og svo Samtök 

sprotafyrirtækja (SSP). 

 

Viðskiptaráð Íslands eru önnur frjáls félagasamtök fyrirtækja og einstaklinga í rekstri 

sem berjast fyrir hagsmunum viðskiptalífsins. Á seinni árum hefur það einkum beitt 

sér fyrir bættri ímynd íslenskra fyrirtækja erlendis (Viðskiptaráð Íslands, á.á.). Þá 

kemur stuðningur til upplýsingatæknifyrirtækja í útflutningi í gegnum Útflutningsráð 

sem vinnur að því að auðvelda íslenskum fyrirtækjum að selja vörur sínar erlendis. 

Útflutningsráð veitir aðstoð sem skiptist niður á fimm fagsvið sem eru; upplýsingar, 

ráðgjöf og fræðsla, sýningar, nýir markaðir og fjárfestingarstofan (Útflutningsráð, á.á). 

 

5.3.5 Viðskiptavinir 

Íslenski upplýsingatækniklasinn býr til vörur og veitir þjónustu á gríðarlega breiðu 

sviði. Í klasakortinu á mynd 20 er reynt að draga fram helstu markhópa klasans og 

eins og sést þá er það eiginlega allt atvinnulífið á Íslandi eins og það leggur sig og 

flestir einstaklingar í þjóðfélaginu. Það er nær ómögulegt að finna það heimili eða 

fyrirtæki sem kemst af án upplýsingatæknivara og þjónustu. Samkvæmt 

klasakenningunum má segja að upplýsingatækniklasinn sé stuðningsklasi við alla aðra 

iðnaðar- og hátækniklasa á Íslandi sem sýnir í raun hversu mikilvægur hann er fyrir 

allt atvinnulífið. Því sterkari og þróaðri sem hann er, því auðveldara verður fyrir aðra 

klasa í landinu að uppfæra sig í gegnum nýsköpun.  
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5.4 Þróun íslenska upplýsingatækniklasans 

Upplýsingatækni á sér langa sögu hér á Íslandi. Síma- og fjarskiptaþjónusta hefur 

verið í boði hérlendis í rúmlega öld og fyrstu hugbúnaðarhúsin opnuðu fyrir meira en 

þrjátíu árum síðan. Í kafla 4.4 er fjallað um helstu kenningar um lífsskeið klasa sem 

skiptist í upphaf, vaxtartímabil, stöðugir klasar og svo hnignun/endurnýjun. En hvar er 

íslenski upplýsingatækniklasinn staddur á þroskaferlinu? 

 

Það getur verið erfitt að skilgreina upphafspunkt klasa þar sem eiginlegur klasi hefur 

ekki myndast. Það má segja að upphaf íslenska upplýsingatækniklasans megi rekja til 

8. áratugar tuttugustu aldar þegar fyrstu hugbúnaðarhúsin voru stofnuð. Fram að því 

var ekkert annað en fjarskipta- og símaþjónusta til á Íslandi. Þar að auki voru 

fjarskiptin á hendi hins opinbera. Fyrstu hugbúnaðarhúsin spruttu upp til að svara þörf 

íslensks viðskiptalífs eftir upplýsingatæknilausnum. Byrjunin var róleg og fyrirtæki 

tiltölulega fá fram á tíunda áratuginn. 

 

Á tíunda áratug síðustu aldar verða mikil tímamót í íslensku atvinnulífi með inngöngu 

Íslands í Evrópska efnahagssvæðið. Á sama tíma hrinti þáverandi ríkisstjórn í gang 

einkavæðingarferli á opinberum fyrirtækum sem varð kveikjan að hagvaxtarskeiði 

sem hófst um miðjan áratuginn. Á þessum árum óx upplýsingatækniklasinn hraðar en 

hagkerfið almennt og því má segja að tíundi áratugurinn marki vaxtarskeið íslenska 

upplýsingatækniklasans sem endaði þegar .com bólan sprakk árið 2001.  

 

Síðastliðin áratug hefur upplýsingatækniklasinn hér á landi verið nokkuð stöðugur. Í 

kafla 5.2 má sjá ýmsa tölfræði sem styður þá ályktun. Fjöldi fyrirtækja innan klasans 

hefur ekki vaxið eins hratt og reyndar má sjá merki um fækkun og áhrif 

sameiningarferlis. Störfum hefur ekki heldur fjölgað eins hratt innan klasans. Þá hefur 

velta upplýsingatæknifyrirtækja sem hlutfall af veltu allra fyrirtækja á Íslandi verið 

nokkuð stöðugt síðastliðin tíu ár.  

 

Það má segja að íslenski upplýsingatækniklasinn standi því á nokkrum tímamótum 

núna. Hann er orðinn þroskaður og stöðugur klasi sem hefur alla burði til að ná lengra. 

Klasakenningarnar segja að eftir stöðugleikatímabil taki annað hvort við 

hnignunarskeið eða endurnýjunarskeið. Í dag er stærsta hlutverk 
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upplýsingatækniklasans að vera stuðningsklasi fyrir flesta aðra starfsemi sem fer fram 

á Íslandi. Af þeim sökum er erfitt að sjá fyrir sér hnignun hans því það verður alltaf 

þörf fyrir upplýsingatæknilausnir á öllum sviðum atvinnulífsins og mun sú þörf aukast 

á komandi árum frekar en hitt.  

 

Endurnýjun íslenska upplýsingatækniklasans gæti borið að með ýmsum hætti. Í fyrsta 

lagi vegna þess að klasaleiðtogar og stuðningsstofnanir stofnanavæða klasann og móta 

ákveðna framtíðarsýn sem dregur meginstarfsemi klasans, eða hluta hennar, inn á 

nýjar brautir. Þá gætu tækniframfarir sem við sjáum ekki fyrir í dag einnig falið í sér 

kerfisbundna endurnýjun ef íslensk fyrirtæki gætu af einhverjum ástæðum nýtt sér 

hana betur eða með skilvirkari hætti en víða annarsstaðar. Þar með væru fyrirtækin 

komin með samkeppnisforskot á nýju sviði og sífellt fleiri myndu færa sig inn á þá 

nýju braut. Endurnýjun getur orðið vegna slíkra tilviljana eða vegna ákvarðana innan 

úr klasanum þar sem leiðtogar koma fram og reyna að hafa jákvæð áhrif á framtíðina. 

Slík framtíðarsýn þýðir ekki að allir innan klasans breyti til í sínum rekstri og fari að 

gera nýja hluti og þá sömu hluti. Hún á að stuðla að því að samkeppnisumhverfið sé 

bætt með kerfisbundnum hætti þannig að öll fyrirtæki innan klasans hafi betri 

möguleika til framtíðar. 

 

 

 

5.5 Demantur íslenska upplýsingatækniklasans 

Í kafla 4.6.1 var greint frá því hvernig demantur Porters nýtist við klasagreiningar. 

Demanturinn er líkan sem notað er við greiningu á gæðum samkeppnisumhverfis 

einstakra klasa eða heillar þjóðar. Á mynd 20 má sjá demant íslenska 

upplýsingatækniklasans. Líkanið dregur saman styrkleika og veikleika í 

samkeppnisumhverfi klasans og getur verið notað til að móta tillögur að 

umbótaverkefnum fyrir klasaleiðtoga og stjórnvöld. Við gerð líkansins var stuðst við 

fyrirliggjandi gögn og viðhorf klasaleiðtoga til gæða samkeppnisumhverfisins. 

 

 

 

 



  

- 85 - 

 

Mynd 20  Demantur íslenska upplýsingatækniklasans (greining rannsakanda). 

 

5.5.1 Framleiðsluskilyrði 

Styrkleikar - Á Íslandi býr vel menntuð, ung og að miklu leyti enskumælandi þjóð. 

Menntun er almennt góð, þó að Íslendingar séu eftirbátar flestra samanburðaþjóða 

þegar kemur að framhaldsmenntun þ.e.a.s. fólki með meistaragráður og doktorsgráður. 

Hér er á landi er einnig gríðarlegt magn af ódýrri og vistvænni orku sem unnt er að 

nýta til framtíðar í hátækni og upplýsingatækni. Þá eru nokkur sterk hagsmunasamtök 

innan upplýsingatækniklasans sem veita ráðgjöf og berjast fyrir umbótum á 

samkeppnisumhverfinu hér á landi. Að lokum koma rannsóknir og þróun sem teljast 

styrkleiki og veikleiki fyrir klasann. Ísland er í sjötta sæti í heiminum þegar kemur að 

hlutfalli rannsóknar- og þróunar á móti þjóðarframleiðslu (Rannís, 2010b). Hins vegar 

fara aðeins um 11% af opinberum framlögum til samkeppnissjóða og af þeim 11% 

endar lítill hluti hjá upplýsingatæknifyrirtækjum. 
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Veikleikar – Nær allir viðmælendur rannsakanda voru sammála um að aðalveikleiki í 

framleiðsluskilyrðum íslenska upplýsingatækniklasans var skortur á hæfu fólki. 

Íslenskt tækni- og tölvufólk er oftast vel menntað og stendur framarlega á sínu sviði 

en það eru of fáir sem hafa lagt fyrir sig tölvutengt nám undanfarin ár. Á mynd 21 sést 

glöggt hve nemendum í tölvutengdu námi á háskólastigi hefur fækkað mikið frá 

hámarkinu 2001. Það voru 900 nemendur skráðir í tölvutengdar greinar á háskólastigi 

árið 2001 en árið 2008 voru þeir ekki nema 488. 

 

Fyrir efnahagshrunið 2008 var einnig mikil samkeppni um hæft fólk frá bönkunum 

sem innvista sín upplýsingatæknimál og starfrækja öflugar upplýsingatæknideildir. Sú 

samkeppni frá fjármálastofnunum, sem síðar kom í ljós að var byggð á röngum 

forsendum, hafði tvennskonar áhrif. Hún gerði upplýsingatæknifyrirtækjum erfiðara 

um vik að finna gott starfsfólk og hún leiddi til aukins launakostnaðar í klasanum.  
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Mynd 21  Fjöldi nemenda á Íslandi í tölvutengdu námi á háskólastigi (Hagstofa Íslands, 2010f). 

 

Fjármögnun hefur verið erfið fyrir klasann frá hruninu og hún er dýr vegna hárra vaxta 

á Íslandi. Þá hefur verið skortur á þolinmóðu áhættufjármagni handa 

upplýsingatæknifyrirtækjum. Á meðan eignabólan var að vaxa þá gátu fjárfestar 

fengið mjög háa ávöxtun í fjárfestingum sem þeir töldu áhættuminni. Nokkrir 

viðmælendur töluðu þó um að það væri að breytast hægt og rólega. Þekking á 
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fjárfestingum í upplýsingatækni er aðeins að aukast hér á landi, en slíkar fjárfestingar 

eru kostnaðarsamar, tímafrekar og áhættusamar.  

 

Að lokum má nefna gjald fyrir erlent niðurhal gagna sem veikleika klasans. Slíkt gjald 

þekkist ekki í okkar helstu samanburðarlöndum og setur íslensk fyrirtæki í verri 

samkeppnisstöðu fyrir vikið. 

 

5.5.2 Stefna, skipulag og samkeppni 

Styrkleikar – Fyrst ber að nefna að það eru engin samkeppnishamlandi lög eða 

reglugerðir sem snúa sérstaklega að upplýsingatækniklasanum. Samkeppni er mjög 

virk á markaðnum með fjölda fyrirtækja á flestum sviðum. Hugverkavernd er rík hér á 

landi sem er nauðsynleg forsenda fyrir nýsköpun í upplýsingatækni. Þá eru engar 

sérstakar hömlur settar á beina erlenda fjárfestingu í íslenskum 

upplýsingatæknifyrirtækjum eins og eru t.d. í sjávarútvegi og flugi hér á Íslandi. 

Almennt má segja að viðmælendur rannsakanda hafi verið ánægðir með þann almenna 

lagaramma sem snýr að klasanum. Eftirfarandi íslenskir staðlar fjalla um 

upplýsingatækni (Forsætisráðuneytið, á.á.b): 

 ÍST 32:1995 Almennir skilmálar um útboð og verksamninga vegna 

gagnavinnslukerfa. 

 ÍST 130:2004 Upplýsingatækni - íslenskar kröfur. 

 ÍST ISO/IEC 17799:2005 Upplýsingatækni - Öryggistækni -Starfsvenjur fyrir 

stjórnun upplýsingaöryggis. Staðallinn inniheldur leiðbeiningar. 

 ÍST ISO/IEC 27001:2005 Upplýsingatækni – Öryggistækni – Stjórnkerfi 

upplýsingaöryggis. 

 

Stuðningur við nýsköpun er sagður vera styrkleiki og veikleiki. Í desember 2009 tóku 

gildi tvenn lög sem eiga að styrkja nýsköpun í landinu. Þó að það sé jákvætt skref sem 

var stigið, fannst flestum viðmælendum rannsakanda að ekki hefði verið gengið nógu 

langt og þar af leiðandi fannst viðmælendum stuðningurinn missa marks. Annars 

vegar er um að ræða lög númer 152/2009 um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki og 

hins vegar lög númer 137/2009 um breytingar á lögum um tekjuskatt sem eiga að 

stuðla að fjárfestingu í nýsköpunarfyrirtækjum. Nánar verður fjallað um þessi lög í 

kafla 5.7.1 um viðbrögð stjórnvalda við tilboði SUT undir nafninu „Þriðja stoðin“ sem 

var afhent iðnaðar- og viðskiptaráðherra á Iðnþingi 2005. 
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Veikleikar – Frá hruninu í september 2008 hefur ríkt mikill pólitískur og 

efnahagslegur óstöðugleiki á Íslandi. Þessi óstöðugleiki er einn af þeim þáttum sem 

helst dregur niður samkeppnishæfni landsins að mati WEF sem og viðmælenda 

rannsóknarinnar. Íslenski upplýsingatækniklasinn þarf auk þess að notast við veikan 

gjaldmiðil sem sveiflast miklu meira en stærri og stöðugri gjaldmiðlar. Í kjölfar 

hrunsins voru sett gjaldeyrishöft á Íslandi sem takmarka flæði fjármagns til og frá 

landinu. 

 

Sögulega hefur verið mjög lítið um beina erlenda fjárfestingu í íslenskum 

upplýsingatæknifyrirtækjum. Flestir viðmælendur í þessari rannsókn voru sammála 

um að nær vonlaust væri að breyta því á meðan að Ísland býr við gjaldeyrishöft, mikla 

verðbólgu og notast við íslensku krónuna. Annar þáttur sem mun hafa slæm áhrif á 

íslensk upplýsingatæknifyrirtæki þegar kemur að beinni erlendri fjárfestingu eða útrás 

á erlenda markaði er laskað orðspor íslensks viðskiptalífs. Það getur tekið talsverðan 

tíma að bæta það tjón sem varð á ímynd Íslands út á við og sérstaklega í 

viðskiptalífinu í kjölfar efnahagshrunsins sem varð 2008. 

 

 

5.5.3 Eftirspurnarskilyrði 

Styrkleikar – Frá því að Ísland gekk í evrópska efnahagssvæðið hefur atvinnulífið 

nútímavæðst mjög hratt. Internetvæðing íslenskra fyrirtækja og heimila hefur gert það 

að verkum að heimamarkaður íslenska upplýsingatækniklasans er orðinn vel upplýstur 

um nýjustu tækni og lausnir. Kröfuharður heimamarkaður hefur sett þrýsting á íslensk 

upplýsingatæknifyrirtæki um að vera snögg að tileinka sér nýjustu tækni og á því sviði 

eru klasafyrirtækin mjög framarlega að mati viðmælenda rannsakanda.  

 

Veikleikar – Þó svo að heimamarkaður íslenska upplýsingatækniklasans hafi verið að 

þróast hratt tæknilega síðustu árin þá er ekki horft framhjá því hann er örsmár í 

alþjóðlegum samanburði. Smæðin hefur þau áhrif að mikil sérhæfing er mjög erfið 

fyrir meðalstór og stærri fyrirtæki. Því skiptist upplýsingatæknifyrirtæki gjarnan í 

meðalstór og stærri þjónustufyrirtæki sem veita alhliðaþjónustu til sinna viðskiptavina 

og svo smærri fyrirtæki sem þróa mjög sérhæfðan hugbúnað. Vaxtarmöguleikar 
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þessara smáu hugbúnaðarhúsa eru mjög takmarkaðir hér á landi og því hafa þau verið 

að leita á nýja markaði á undanförnum árum. 

 

Innvistun ríkisstofnana og fjármálafyrirtækja er annað vandamál í 

eftirspurnarskilyrðum íslenska upplýsingatækniklasans sem viðmælendur rannsakanda 

nefndu mjög oft. Tölvudeildir opinberra stofnana þróa á eigin vegum,  eða í samvinnu 

við einkafyrirtæki, hugbúnaðarlausnir sem hið opinbera á síðan. Útvistun er minni hér 

á landi en hún er á hinum Norðurlöndunum og í Bretlandi sem setur setur íslensk 

upplýsingatæknifyrirtæki í verri samkeppnisstöðu fyrir vikið (Fjármálaráðuneytið, 

2006). Samkvæmt stefnu stjórnvalda um útvistun ríkisins frá 2006 ætlaði ríkisstjórnin 

að vinna að því að fjölga útboðum á sérhæfðri stoðþjónustu, eins og rekstur 

tölvukerfa, og að auka útvistun um 2% á ári (Fjármálaráðuneytið, 2006). Enginn 

viðmælandi rannsakanda hafði heyrt um opinbera útvistunarstefnu ríkisins og flestir 

létu í ljósi efasemdir um hið opinbera sem kaupanda þjónustu.  

 

Loks má nefna að almennar horfur til vaxtar eru ekki taldar góðar til skamms tíma 

litið. Íslenski upplýsingatækniklasinn er að mestu leyti stuðningsklasi við aðra 

iðnaðar- og þekkingarklasa á Íslandi og hefur langstærstan hluta sinna tekna af sölu til 

atvinnulífsins. Hrunið í september 2008 kom illa við flest alla geira atvinnulífsins og 

þegar þessi rannsókn er unninn er enn talsverð óvissa um horfur í efnhagsmálum 

landsins í nánustu framtíð. 

 

5.5.4 Tengdar greinar og stuðningsgreinar 

Styrkleikar – Á Íslandi eru nokkur hátæknifyrirtæki á heimsmælikvarða sem hafa 

kallað eftir sérhæfðum hugbúnaðarlausnum og laðað til sín mikið af hæfileikaríku 

fólki. Marel hf, Össur hf. og Íslensk erfðagreining hf. hafa undanfarin ár verið í 

fararbroddi á heimsvísu á sínum sviðum. Þá hafa útflutningsgreinar á Íslandi notið 

góðs af falli krónunnar frá hruninu og þau fyrirtæki sem hafa mestan hluta af tekjum 

sínum í erlendum myntum standa mörg hver vel að vígi. 

Veikleikar - Það eru eftir sem áður mjög fá hátæknifyrirtæki á Íslandi. Það er einnig 

óvissa um framtíð þeirra hér á landi. Marel og Össur eru orðin alþjóðleg fyrirtæki og 

hafa starfsstöðvar í mörgum löndum. Það kann að gerast í náinni framtíð að þau sjái 

hag sínum betur borgið með því að flytja sínar höfuðstöðvar úr landi. Þá varð 
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móðurfélag Íslenskrar erfðagreiningar gjaldþrota á árinu 2009. Nýir eigendur hafa 

tryggt sér rekstrarfé til næstu tveggja ára en hvað síðan gerist er alls óvíst. 

 

Fjármálageirinn á Íslandi hefur gjörbreyst frá hruninu 2008 og er talsverð óvissa um 

framtíðareignarhald og framtíðarstefnu bankana. Fjármálageirinn er mikilvægasti 

stuðningsklasi íslensks atvinnulífs og gefur augaleið að óvissan sem nú ríkir þar hefur 

veruleg áhrif á íslenska upplýsingatækniklasann. 

 

 

5.6 Styrkur klasans 

Virkni klasa ræður styrk hans, ekki stærð hans eða umfang. Tafla 11 sýnir greiningu 

rannsakanda á viðhorfum viðmælenda í þessari rannsókn til styrkleika íslenska 

upplýsingatækniklasans. Taflan byggir á hugmyndum Rosenfeld (1997) um styrk 

iðnaðarklasa sem kynntar voru í kafla 4.6.3. Rannsakandi reyndi að meta viðhorf 

hvers viðmælanda til þeirra tólf þátta sem Rosenfeld telur helst ráða styrk klasa. 

Þættirnir eru settir fram í formi spurningar í töflunni. 

 

Ef viðmælandi lét í ljós skoðanir sem rannsakandi túlkaði sem almennt jákvæðar um 

viðfangsefni tiltekinnar spurningar þá var hann settur í fyrsta dálkinn „Viðmælandi 

var jákvæður“. Ef hann var almennt neikvæður um tiltekið efni þá var hann settur í 

dálkinn „Viðmælandi var neikvæður“. Í sumum tilfellum voru viðmælendur ekki 

afdráttarlausir í sínum viðhorfum til tiltekinna efnisþátta og voru annaðhvort jákvæðir 

að sumu leyti og neikvæðir að öðru leyti, eða höfðu einfaldlega ekki sérstaka skoðun á  

efninu. Í þeim tilfellum var viðmælandi skráður í dálkinn „Viðmælandi var 

óákveðinn“. Í öðrum tilvikum kom viðhorf viðmælanda til viðkomandi 

styrkleikaþáttar ekki fram vegna þess hann var hvorki spurður beint um sitt álit á 

efninu né lét skoðun sína í ljós annarsstaðar í viðtalinu. Í þeim tilfellum var 

viðmælandi skráður í dálkinn „Viðmælandi var ekki spurður“. 
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Tafla 11   Viðhorf viðmælenda til styrks íslenska upplýsingatækniklasans  (Greining rannsakanda). 

Viðmælandi var 

jákvæður

Viðmælandi var 

neikvæður

Viðmælandi var 

óákveðinn

Viðmælandi var 

ekki spurður
Hafa fyrirtæki innan klasans aðgang að 

sérhæfðum rannsóknarstofnunum? 2,3,4,5,8,9,10 1,6,7

Býr mannauður klasans yfir nauðsynlegri 

þekkingu og hæfni? 2,3,5,7,8,9 6 1,4,10

Hefur mannauður klasans aðgang að menntun 

sem er og verður nauðsynleg til framtíðar? 1,2,3,4,5,7,8,9,10 6

Eru nauðsynlegir birgjar staðsettir innan 

klasans eða í námunda við hann? 2,7,10 1,4,5,8 3,6,9

Hversu vel þekkja fjármálastofnanir þarfir 

klasans? Er aðgengi  gott fyrir sprotafyrirtæki? 1,2,3,6,7,8,10 4,5 9

Hafa fyrirtæki innan klasans aðgang að 

sérhæfðri þjónustu?
1,2,4,5,7,8,10 6 3,9

Eru framleiðendur tækjabúnaðar sem notaður 

er við kjarnastarfsemi klasans staðsettir innan 

hans eða í námunda við hann?

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10

Að hve miklu leyti starfa fyrirtæki saman eða 

með rannsóknar- eða menntastofnun að 

framleiðslu, þróun eða við lausn vanda?
1,2,4,5,6,7,8,9,10 3

Hve mörg og hverskonar hagsmunasamtök 

starfa innan klasans?
1,2,4,5,6,7,8,10 3,9

Laðar klasinn til sín fyrirtæki sem fylla upp í 

þau göp sem myndast í vöru- eða 

þjónustuframboði klasans?
4,5,6,7,8,10 1,2 3,9

Hve fljót eru fyrirtæki innan klasans að tileinka 

sér nýjustu tækni eða þróa nýja tækni? 1,3,4,5,6,7,8,9,10 2

Líta fyrirtæki innan klasans á sig sem hluta af 

heild sem hefur sameiginlega framtíðarsýn? 
2,4,5,6,7,8,10 1,3,9

Viðmælendur frá rannsóknar- og menntastofnunum:  3,9

Viðmælendur  úr einkageiranum:        1,2,4,5,6,7,8,10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

- 92 - 

5.7 Þriðja stoðin 

Samtök upplýsingatæknifyrirtækja, sem eru starfsgreinahópur innan Samtaka 

Iðnaðarins, lögðu fram tilboð til stjórnvalda undir heitinu „þriðja stoðin“ á Iðnþingi 

18. mars 2005. Um var að ræða metnaðarfullt tilboð þar sem markmiðið var að láta 

upplýsingatækni verða meginstoð í verðmætasköpun og gjaldeyristekjum Íslendinga 

að fimm árum liðnum (Samtök upplýsingatæknifyrirtækja, 2005). Það átti að takast 

með því að stórauka sölu á stöðluðum hugbúnaðarlausnum og hýsingu á gögnum 

hérlendis. Til að ná markmiðinu var gert ráð fyrir því að íslensk stjórnvöld myndu 

hrinda í framkvæmd aðgerðum á fjórum meginsviðum sem myndu bæta 

samkeppnisstöðu íslenskra upplýsingatæknifyrirtækja (Samtök 

upplýsingatæknifyrirtækja, 2005). 

 

Skattamál – Tvö mál voru efst á dagskrá SUT varðandi skattaumhverfið á Íslandi. Í 

fyrsta lagi vildu þau að ríkisskattstjóri viðurkenndi að starfsvið tölvunarfræðinga næði 

yfir tölvu- og rekstrarþjónustu. Þar með væri sú starfsemi innan opinberra stofnana 

talin vera í samkeppni við einkafyrirtæki. Þessi breyting myndi leiða til minnkunar á 

innvistun hjá hinu opinbera sem um leið myndi stórbæta rekstrargrundvöll 

upplýsingatæknifyrirtækja. Í öðru lagi hvatti SUT til þess að stjórnvöld gerðu 

breytingar á skattalögum sem myndu hvetja til aukinna rannsókna og þróunar hér á 

landi. Víða um heim bjóða stjórnvöld sérstakar skattaívilnanir til fyrirtækja vegna 

rannsóknar- og þróunarkostnaðar hjá hátækni og sprotafyrirtækjum. SUT lagði til að 

heimild til frádráttar á rannsóknar- og þróunarkostnaði fyrirtækja væri aukin í 133% 

sem þýddi lægri tekjuskatt hjá þeim fyrirtækjum.  

 

Aðgerðir fyrir útflutning – Í fyrsta lagi lagði SUT til að allt að einum þriðja af 

stuðningsumhverfi útflutningsmála á Íslandi eins og Útflutningsráð, væri 

eyrnamerktur upplýsingatækni í 3-4 ár. Í öðru lagi að einn milljarður væri settur í 

þróunarsjóð í anda þess sem Norðmenn gera, þannig að ef ríki sækja um 

þróunaraðstoð til Íslendinga væri boðið mótframlag úr nýja sjóðnum til verkefna á 

sviði upplýsingatækni. Þannig myndast hvati fyrir þá sem sækja í þróunaraðstoð að 

kaupa íslenskar upplýsingatæknilausnir. Í þriðja lagi var lagt til svokallað „maður á 

móti manni“ kerfi við útflutningsaðstoð. Það virkar þannig að fyrir hvern 

markaðsmann sem upplýsingatæknifyrirtæki ráða til sín myndi ríkið leggja til annan á 
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móti til að aðstoða við erlenda markaðssetningu sem er dýr og krefst 

sérfræðiþekkingar. Í fjórða lagi var lagt til að fjarskiptakostnaður væri lækkaður um 

75% til þeirra sem þurfa meiri bandvídd sem næmi 500 Mbit/sek. Þetta átti að vera 

liður í því að hvetja fyrirtæki til að hýsa gögn hérlendis. 

 

Samstarf um þróun og fjárfestingu erlendra aðila – Lagt var til að sett væri á fót 

þróunarsetur sem myndi vera vettvangur rannsókna í upplýsingatækni í samvinnu 

íslenskra og erlendra fyrirtækja. Áherslu átti að leggja á þróun lausna þar sem íslenskt 

umhverfi væri nýtt til þróunar og prófunar. 

 

Stefnumörkun og uppbygging innan ríkisins – Í fyrsta lagi var lagt til að allar 

opinberar tölvudeildir yrðu lagðar niður og starfsemin boðin út til einkaaðila. Þannig 

mætti ná fram hagræðingu í rekstri hins opinbera og á sama tíma virkja einkaaðila í 

þróun lausna sem síðar mætti markaðssetja erlendis. Í öðru lagi að setja lausn 

verkefnis með aðstoð upplýsingatækninnar í forgang hjá hinu opinbera til að ýta undir 

aukna innleiðingu á upplýsingatæknilausnum. Í þriðja lagi að afnema ásælni hins 

opinbera í höfundarrétt og gera átak í einkaleyfismálum í upplýsingatækni. Í 

opinberum útboðum er oft sett fram krafa um eignarrétt á hugbúnaði. Slíkt 

fyrirkomulag er ekki til þess fallið að ýta undir verðmætasköpun í samfélaginu. 

 

5.7.1 Viðbrögð hins opinbera 

Í skýrslu stjórnar SUT frá 2009 er fjallað um það sem áunnist hefur frá því að tilboðið 

var lagt fram. Þar er sagt frá aukinni útflutningsaðstoð við upplýsingatæknifyrirtæki 

og breytingar á endurgreiðslu virðisaukaskatts til stofnana vegna kaupa á 

tölvuþjónustu. Hins vegar er virðisaukaskattur enn lagður á alla þjónustusamninga og 

á staðlaðar hugbúnaðarlausnir sem seldar eru til stofnana (Samtök 

upplýsingatæknifyrirtækja, 2009). Þar með hefur vsk málið ekki enn verið leyst að 

mati SUT þó að stigin hafi verið ákveðin skref fram á við. Þá hefur ríkisstjórnin lagt 

áherslu á aukna útvistun innan ríkisins á upplýsingatækniþjónustu í stefnu um 

upplýsingatæknisamfélagið 2008-2012 undir heitinu „Netríkið Ísland“. Stjórn SUT 

kvartar þó undan því að útfærsla stefnunnar sé ekki nógu markviss því það vanti 

skilgreindan framkvæmdaraðila sem sjái um að framfylgja stefnunni (Samtök 

upplýsingatæknifyrirtækja, 2009). 
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Það hefur lengi verið baráttumál SUT að innleiða skattaívilnanir til fyrirtækja sem 

stunda rannsóknir og þróun og til þeirra sem fjárfesta í sprotafyrirtækjum. Í desember 

2009 voru samþykkt tvenn lög á Alþingi sem hafa það að markmiði að auka 

rannsóknir og þróun hjá íslenskum hátæknifyrirtækjum og að hvetja til fjárfestingar í 

sprotafyrirtækjum. Annars vegar er um að ræða lög númer 152/2009 um stuðning við 

nýsköpunarfyrirtæki og hins vegar lög númer 137/2009 um breytingar á lögum um 

tekjuskatt. Það er Rannsóknarmiðstöð Íslands sem fer yfir umsóknir um stuðning við 

nýsköpunarfyrirtæki og samþykkir hvaða fyrirtæki teljast nýsköpunarfyrirtæki til að 

fjárfestar fái skattafslátt vegna fjárfestingar í þeim (Rannís, á.á). Reglur um 

málsmeðferð eru nú í vinnslu innan Rannís. 

 

Samkvæmt lögum númer 152/2009 geta fyrirtæki, sem uppfylla viss skilyrði og teljast 

nýsköpunarfyrirtæki að mati Rannís, fengið 15% af rannsóknar- og þróunarkostnaði 

sínum til frádráttar á álögðum tekjuskatti. Ef frádrátturinn er hærri en sem nemur 

álögðum skatti eða um skattalegt tap að ræða hjá viðkomandi fyrirtæki skal sérstaki 

afslátturinn greiddur út. Hámarksupphæð til útreiknings á frádrættinum nemur 50 

milljónum króna. Ef keypt er þjónusta frá viðurkenndum aðila skal hámarksupphæðin 

vera 75 milljónir króna.  

 

Tafla 12  Samanburður á skattaívilnun til fyrirtækja vegna rannsóknar- og þróunarkostnaðar á Íslandi og í 

Noregi  (Rannís, á.á.; Forskningsradet, á.á.) 

Ísland Noregur

Fyrirtæki sem eiga rétt á afslætti. Nýsköpunarfyrirtæki Öll fyrirtæki eiga rétt á afslætti.

15%

50.000.000 kr NOK 5,5 m. sem eru um 119.000.000 kr.

Ef um aðkeypta þjónustu er að ræða. 75.000.000 kr NOK 11 m. sem eru um 237.600.000 kr.

11.250.000 kr. 47.520.000 kr fyrir lítil/meðalstór fyrirtæki

42.768.000 kr. fyrir stærri fyrirtæki

20% fyrir smá og meðalstór fyrirtæki,    

18% fyrir stórfyrirtæki

Hlutfall rannsóknar- og þróunarkostnaðar 

sem myndar afsláttinn.

Hámarksupphæð til útreiknings á sérstökum 

frádrætti.

Hámarks frádráttur sem fyrirtækjum býðst 

samkæmt lögum miðað við að aðkeypt 

þjónusta sé einnig nýtt við rannsóknir og 

þróun.  
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Í töflu 12 má sjá samanburð á lögum um skattaívilnanir vegna rannsóknar- og 

þróunarkostnaðar á Íslandi og í Noregi. Það er ljóst að fyrirætkjum í Noregi standa til 

boða talsvert rýmri skattaívilnanir en bjóðast hér á landi. Í öðrum löndum sem við 

berum okkur saman við er jafnvel enn betur gert við fyrirtæki sem stunda rannsóknir 

og þróun. Til dæmis geta öll fyrirtæki í Kanada, óháð stærð og starfsemi, sem stunda 

rannsóknir og þróun fengið afslátt af sköttum sem nemur 35% af fyrstu $3 milljónum  

sem fyrirtækið ver til rannsókna og þróunar, og 20% af upphæðum umfram fyrstu $3 

milljónum (Canada Revenue Agency, á.á.).  

 

Skattaívilnanir til fyrirtækja vegna rannsókna og þróunar hafa verið umdeildar meðal 

stjórnmálamanna og hagfræðinga allar götur síðan þær fyrst litu dagsins ljós. Norska 

hagstofan vann rannsókn á áhrifum skattaívilnana á rannsóknir og þróun hjá norskum 

fyrirtækjum fimm árum eftir að lögin tóku gildi. Niðurstöðurnar benda til þess að fyrir 

hverja krónu sem fæst vegna skattaívilnana fari tvær krónur í auknar rannsóknir og 

þróun. Þá hefur orðið merkjanleg aukning í rannsóknum og þróun meðal norskra 

fyrirtækja almennt síðan lögin tóku gildi (Hageland og Moen, 2007). 

 

Flestar rannsóknir sýna að þegar fjölþjóðleg fyrirtæki velja sér staðsetningu fyrir 

rannsóknir og þróun þá sé það einkum tvennt sem ráði för. Annars vegar nálægð við 

öflugt atvinnulíf á öðrum sviðum. Hins vegar aðgengi á sterkum heimamarkaði þar 

sem rannsóknirnar fara fram (European Commission, 2009). Því verður að teljast 

ólíklegt að Ísland gæti laðað til sín rannsóknarverkefni frá stórum fjölþjóðlegum 

fyrirtækjum nema á þeim sviðum þar sem sérstæðar aðstæður hér á landi myndu henta 

vel. Skattaívilnanir fyrir rannsóknir og þróun hér á landi ættu fremur að miða að því 

að bjóða íslenskum fyrirtækjum samskonar ívilnanir og bjóðast í okkar 

nágrannalöndum svo rekstrarumhverfið hér verði samkeppnishæft. 

 

5.7.2 Viðhorf leiðtoga  

 

Í viðtölum við leiðtoga innan klasans kom fram nær samdóma álit þeirra að hið 

opinbera virðist hafa takmarkaðan áhuga á upplýsingatækniklasanum. Flestir voru 

óánægðir með þær skattalagabreytingar sem gerðar voru um áramótin og töldu að of 

skammt væri gengið í þeim málum. Ef ekki er verið að bjóða sambærilega ívilnun og 

býðst í okkar nágrannalöndum þá hefur þessi aðgerð mjög takmörkuð áhrif nema á 
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lítil sprotafyrirtæki. Hver starfsmaður í upplýsingatækni kostar vinnuveitandann um 8-

10 milljónir á ári. Launakostnaður fimm til sex starfsmanna sem vinna að 

rannsóknarverkefni nær fljótt upp í 50 milljónir króna á ári sem er hámarksstofn til 

útreiknings á skattaafslætti vegna rannsóknar- og þróunarkostnaðar. En rannsóknir og 

þróun á upplýsingatæknilausnum geta verið mjög tímafrekar og mannaflsfrekar. Því er 

ljóst, að mati flestra þeirra leiðtoga innan upplýsingatækniklasans sem rætt var við, að 

þessi lagabreyting mun ekki skila sér í aukinni rannsóknar- og þróunarvinnu hjá 

meðalstórum og stórum upplýsingatæknifyrirtækjum.  

 

CCP er eitt þeirra íslenskra upplýsingatæknifyrirtækja sem hefur náð einna lengst í 

sölu á sinni afurð á alþjóðlegum mörkuðum. Í fyrra nam heildarkostnaður félagsins 

vegna rannsókna og þróunar um $9,3 milljónum (CCP, 2010). Það eru tæplega 1,2 

milljarðar króna samkvæmt gengi krónunnar í apríl 2010. Skattafrádráttur vegna 

rannsóknar- og þróunarkostnaðar CCP á Íslandi gæti numið að hámarki 7 milljónir 

króna, ef CCP sér sjálft um alla þróunarvinnuna. Í Kanada gæti þessi upphæð numið 

163 milljónum króna. Það munar auðvitað um slíkar upphæðir fyrir meðalstór og 

stærri fyrirtæki á íslenskan mælikvarða. Á móti kemur að tekjuskattur á fyrirtæki í 

Kanada er örlítið hærri eða 19% fyrir hlutafélög (KPMG, 2010) á meðan hann er 18% 

á Íslandi.  

 

Þá töluðu nokkrir leiðtogarnir um neikvæð áhrif þess að takmarka skattaafsláttinn við 

fyrirtæki sem Rannís skilgreinir sem nýsköpunarfyrirtæki. Rannsóknin sem gerð var 

af hagstofu Noregs um áhrif skattaívilnana á rannsóknir og þróun sýnir að þær 

áhyggjur eiga rétt á sér. Sú rannsókn bendir til þess að aukningin í rannsóknum og 

þróun í Noregi frá upptöku laganna sé að mestu leyti drifin áfram af fyrirtækjum sem 

hafa lítið sem ekkert verið að fjárfesta í rannsóknum og þróun áður (Hageland og 

Moen, 2007). Ef styrkir eru ekki bundnir við nýsköpunarfyrirtæki þá myndast hvati 

fyrir sem flest fyrirtæki til að bæta sínar vörur og sína verkferla með rannsóknum og 

þróun. Það myndi auka enn á nýsköpun og uppfærslu fleiri klasa með tilheyrandi 

ávinningi fyrir íslenska þjóð. 
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6 Niðurstöður  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort hér á landi væri til sterkur og 

samkeppnishæfur klasi upplýsingatæknifyrirtækja. Til að svara því var klasinn 

greindur með megindlegri og eigindlegri aðferðafræði. Rannsóknarspurningar eru 

tvær og verður leitast við að svara þeim í þessum kafla.  Að auki var lagt mat á gæði 

samkeppnisumhverfis íslenska upplýsingatækniklasans og tillögur að úrbótum 

mótaðar úr því mati. 

 

6.1 Rannsóknarspurningar 

R1: Er til sterkur klasi upplýsingatæknifyrirtækja á Íslandi? 

Í fjórða kafla þessarar ritgerðar er fjallað um klasagreiningar og sérstaklega hvernig 

styrkur klasa er greindur. Með styrk er átt við virkni en ekki stærð eða umfang. Klasar 

eru taldir ýta undir framleiðniaukningu og bæta samkeppnishæfni klasafyrirtækjanna 

með tvenns konar hætti. Annars vegar vegna ytri áhrifa, eins og stærðarhagkvæmni 

vegna góðs aðgengis að sérhæfðu starfsfólki og nálægðar við sérhæfða birgja og 

þjónustufyrirtæki, og hins vegar vegna samlegðaráhrifa af smitáhrifum þekkingar sem 

verða til í samskiptum fyrirtækjanna við hvert annað, við sína birgja, við stofnanir, við 

rannsóknarstofnanir og við menntastofnanir.  

 

Það skal tekið fram áður en lengra er haldið að það er ekki til viðurkennt greiningartól 

sem fræðimenn eru sammála um að nota til að meta styrk klasa. Hversu sterkur klasi 

er fer alltaf eftir huglægu mati þess er metur hann hverju sinni. Rosenfeld (1997) 

nefnir  tólf áhrifaþætti sem helst ráða styrk klasa. Tafla 11 í fimmta kafla byggir á 

hugmyndum Rosenfeld. Þar hefur rannsakandi greint viðhorf sinna viðmælanda til 

þessara tólf áhrifaþátta. Almennt séð voru viðmælendur jákvæðir þegar kom að 

flestum áhrifaþáttunum. Það eru einkum þrír áhrifaþættir sem skera sig úr: 

 Hversu vel þekkja fjármálastofnanir þarfir klasans? Er aðgengi að fjármagni 

gott fyrir sprotafyrirtæki? Hér voru 7 viðmælendur frekar neikvæðir, 2 voru 

óákveðnir og 1 var ekki spurður. Enginn viðmælandi taldi að fjármálastofnanir 

hér á landi þekktu vel þarfir upplýsingatæknifyrirtækja og enginn þeirra taldi 

að aðgengi sprotafyrirtækja að fjármagni væri gott. 
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 Eru framleiðendur tækjabúnaðar sem notaður er við kjarnastarfsemi klasans 

staðsettir innan hans eða í námunda við hann? Enginn viðmælandi var 

spurður að þessu því spurningin á ekki við upplýsingatækniklasann á Íslandi. 

Allur tölvubúnaður sem notaður er við kjarnastarfsemi klasans er innfluttur.  

 Líta fyrirtæki innan klasans á sig sem hluta af heild sem hefur sameiginlega 

framtíðarsýn? Hér voru 7 viðmælendur neikvæðir og 3 voru ekki spurðir. 

Enginn viðmælandi taldi íslenska upplýsingatækniklasann vera heild sem hefði 

sameiginlega framtíðarsýn.  

 

Þegar kemur að því að draga ályktanir út frá greiningu sem þessari verður að hafa 

nokkur atriði í huga. Í fyrsta lagi er vægi hvers áhrifaþáttar á styrk klasans óljóst. Eru 

sumir mikilvægari en aðrir eða hafa þeir allir jafnmikið að segja um styrk klasans? Í 

öðru lagi byggir greiningin á viðtölum við tiltölulega fáa aðila innan klasans. Úrtakið 

var lítið og var valið með matsaðferð, því telst það ekki endurspegla þýðið með neinni 

tölfræðilegri vissu.   

 

Með alla þessa fyrirvara í huga er þó margt sem bendir til þess að íslenski 

upplýsingatækniklasinn sé sterkur klasi. Hann er ekki mjög stór að umfangi en hann 

virðist vera virkur. Greiningin gefur vísbendingar um að fyrirtæki í klasanum virðast 

almennt vera opin fyrir samstarfi við aðra aðila innan klasans hvort sem það eru önnur 

fyrirtæki, rannsóknarstofnanir eða menntastofnanir. Allir þeir forstjórar og 

framkvæmdastjórar sem rætt var við greindu frá því að þeirra fyrirtæki hefði tekið þátt 

í einhverskonar samstarfi við fyrirtæki eða rannsóknar-/menntastofnun. Innleiðing á 

nýjustu tækni og  hæfni starfsfólks er einnig almennt talin vera mjög góð. Klasinn 

inniheldur nokkur sterk hagsmunasamtök sem starfað hafa lengi að því að hafa áhrif á 

stefnu stjórnvalda. Þá eru einnig starfandi sérhæfð rannsóknarsetur á sviði 

upplýsingatækninnar innan klasans og tveir háskólar sem bjóða upp á meistaranám og 

doktorsnám í tölvutengdu námi. Það sem helst dregur úr styrk klasans er annars vegar 

lítill skilningur fjármálastofnana á þörfum klasafyrirtækja og aðgengi sprotafyrirtækja 

að fjármagni, og hins vegar að klasafyrirtækin upplifa sig ekki sem hluta af heild sem 

hefur sameiginlega sýn. 
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R2: Hversu samkeppnishæfur er íslenski upplýsingatækniklasinn? 

Í þriðja kafla þessarar ritgerðar kom fram að samkeppnishæfni er samanburðarhugtak 

sem er notað til að meta hæfni fyrirtækja, landssvæða og þjóða til að keppa á 

efnahagslegum forsendum. Þegar verið er að meta samkeppnishæfni íslenska 

upplýsingatækniklasans þarf að spyrja sig tveggja spurninga: Hvernig er 

samkeppnishæfni klasa  mæld? Og samkeppnishæfur í samanburði við hvað?  

 

Fyrst að því hvernig samkeppnishæfni er mæld. Í kafla þrjú er fjallað um hvernig 

fræðimenn telja réttast að mæla samkeppnishæfni þjóða og klasa. Porter (1990a) 

heldur því fram að eini raunhæfi mælikvarðinn á samkeppnishæfni þjóðar og hennar 

klasa sé framleiðni. Krugman (1994) sem hefur gagnrýnt áherslu stjórnvalda að 

einhverju leyti á samkeppnishæfni tekur undir með Porter og segir að framleiðni sé 

rétti mælikvarðinn á samkeppnishæfni. Í rannsóknum alþjóðlegra stofnana á 

framleiðni mismunandi þjóða er oftast miðað við framleiðni vinnuafls. Framleiðni 

vinnuafls er skilgreind með margvíslegum hætti t.d. í afurðum á hverja unna 

klukkustund eða sem hlutfall virðisauka á hvern starfsmann. Í alþjóðlegum 

samanburði á framleiðni vinnuafls er oftast litið til þjóðarframleiðslu á móti 

heildarfjölda vinnustunda. Þar sem ekki eru til nákvæmar tölur um unnar stundir er 

stuðst við verðmæti framleiðslu á hvern starfsmann. Þessi nálgun er ekki eins nákvæm 

en kemur að notum þar sem nákvæmari gögn um fjölda unninna klukkustunda í 

hverjum geira eru oft ekki til staðar. Við vinnslu þessarar rannsóknar var ekki unnt að 

nálgast tölur um unnar stundir í hverri atvinnugrein fyrir sig þar sem Hagstofa Íslands 

safnar ekki slíkum tölum. Hins vegar má skoða veltutölur atvinnugreina og fjölda 

starfsmanna. Þannig fæst verðmæti framleiðslu á hvert starf, eða veltu á starf.  

 

Þá að samanburðinum. Í kafla fjögur um klasa kom fram að samanburður á klösum 

milli landa er gríðarlega erfiður í framkvæmd þar sem skilgreiningar á 

atvinnuflokkum milli landa eru mismunandi og umfang klasans fer alltaf að miklu 

leyti eftir huglægu mati rannsakanda. Krugman (1994) segir að það sé ekki 

samanburður milli landa sem ráði því hvernig lífskjör í landinu þróast heldur hvernig 

framleiðni vinnuaflsins í landinu vex milli ára.  

 

Það má svara seinni rannsóknarspurningunni með því að bera saman framleiðni 

vinnuafls í upplýsingatækniklasanum við framleiðni vinnuafls í öðrum 
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atvinnugreinum á Íslandi. Mynd 15 í fimmta kafla ber saman veltu á starf hjá 

upplýsingatæknifyrirtækjum annars vegar og svo hjá öðrum fyrirtækjum hins vegar á 

árunum 1998 til 2007. Allan þann tíma hefur framleiðni vinnuafls, skilgreind sem 

velta á hvert starf, verið talsvert hærra hjá upplýsingatæknifyrirtækjum en hjá öðrum 

fyrirtækjum á Íslandi. Myndin sýnir jafnframt að bilið hefur haldist jafnt allan tímann.  

Vöxturinn í framleiðni vinnuafls milli ára hefur verið jafnmikill hjá 

upplýsingatæknifyrirtækjum og hjá öðrum atvinnugreinum. Þessar niðurstöður gefa 

mjög sterkar vísbendingar um að íslenski upplýsingatækniklasinn sé samkeppnishæfur 

í þeim skilningi að framleiðni vinnuafls innan klasans er meiri en almennt gengur og 

gerist hjá íslensum fyrirtækjum. Sú staðreynd að upplýsingatækniiðnaðurinn er 

almennt séð mjög mannaflsfrekur í samanburði við annan iðnað gefur frekari 

vísbendingar um samkeppnishæfni upplýsingatækniklasans.  

 

6.2 Gæði samkeppnisumhverfisins 

Í kafla 5.5 er lagt mat á gæði samkeppnisumhverfis íslenska upplýsingatækniklasans 

með demantslíkani Porters. Demanturinn, sem var kynntur í öðrum og þriðja kafla, er 

notaður til að draga fram styrkleika og veikleika í samkeppnisumhverfi klasans. Þegar 

veikleikarnir hafa verið skilgreindir er unnt að forgangsraða umbótaaðgerðum sem 

miða að því að bæta samkeppnisumhverfið og efla samkeppnishæfni klasans.  

 

Tillögur að umbótaverkefnum. 

Hið opinbera – Klasakenningar skilgreina ný hlutverk hins opinbera í atvinnulífinu 

þar sem eitt mikilvægasta hlutverkið er að uppfæra markvisst allar hliðar á demanti 

landsins sem helst hafa áhrif á samkeppnishæfni innlendra klasa. Aukin 

samkeppnishæfni klasa leiðir til framleiðniaukningar og betri lífskjara í landinu. 

Upplýsingatækniklasinn er sérlega mikilvægur því hann er stuðningsklasi allra annarra 

hátækni- og iðnaðarklasa í landinu. Pólitískur og efnahagslegur stöðugleiki og 

framtíðarlausn á gjaldeyrismálum Íslands eru aðalviðfangsefni stjórnvalda í dag og 

verða það á næstunni. Nokkur önnur atriði koma fram við greiningu á demanti 

upplýsingatækniklasans sem stjórnvöld gætu beitt sér fyrir til að bæta 

samkeppnisumhverfi upplýsingatækniklasans:  

 Stuðningur við nýsköpun – Lögin sem tóku gildi í desember 2009 til stuðnings 

nýsköpunar eru ágætt fyrsta skref en ganga ekki nógu langt. Ef stefna 
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stjórnvalda um að Ísland verði eitt af tíu samkeppnishæfustu löndum heims 

árið 2020 á að ná fram að ganga þarf að bæta samkeppnisumhverfi íslenskra 

upplýsingatæknifyrirtækja og annarra hátæknifyrirtækja til jafns við það sem 

gert er í samanburðarlöndum okkar. Það eru fá hátæknifyrirtæki á 

heimsmælikvarða á Íslandi og við megum illa við að missa þau úr landi til 

staða sem bjóða meiri stuðning vegna rannsóknar- og þróunarkostnaðar. 

 Auka vægi samkeppnissjóða – Í dag veitir Ísland aðeins 11% af opinberum 

stuðningi við rannsóknir og þróun í gegnum samkeppnissjóði. Þetta er lægsta 

hlutfallið á Norðurlöndunum. Með því að auka hlutfall þess fjár sem veitt er úr 

samkeppnissjóðum munu gæði rannsóknar- og þróunarstarfs almennt aukast.  

 Draga úr innvistun opinbera stofnana – Það hefur lengi verið baráttumál 

upplýsingatæknifyrirtækja að opinberar stofnanir dragi verulega úr innvistun á 

rekstri tölvukerfa og hönnun hugbúnaðar. Minni innvistun hins opinbera 

myndi stækka heimamarkað upplýsingatækniklasans verulega og auka líkur á 

því að hér verði þróaður hugbúnaður sem unnt er að markaðssetja erlendis.  

 Stjórnvöld verði kröfuharður kaupandi – Á sama tíma og dregið er úr 

innvistun þarf hið opinbera að setja sér háar gæðakröfur í innkaupum á 

upplýsingatækniþjónustu. Ef hið opinbera setur háar kröfur í opinberum 

innkaupum þá eykst þrýstingur á þjónustufyrirtækin til nýsköpunar. 

 Útflutningsaðstoð – Ísland er gríðarlega smár heimamarkaður þannig að 

hugbúnaðarhús sem þróa nýjar lausnir ná ekki að vaxa og dafna til lengdar 

nema þau færi sig inn á nýja markaði. Lítil og meðalstór 

upplýsingatæknifyrirtæki þurfa á sérfræðiþekkingu og fjárhagsaðstoð að halda 

sem hið opinbera getur veitt. 

 

Einkageirinn – Þó svo að hið opinbera hafi stóru hlutverki að gegna í uppfærslu á 

demantinum þá er það einkageirinn sem verður að leiða vagninn. Það eru leiðtogar 

innan upplýsingatækniklasans sem verða að taka forystuna við þróun klasans og 

uppfærslu demantsins. Hér eru nokkur atriði sem einkageirinn gæti beitt sér fyrir til að 

styrkja klasann og bæta samkeppnisumhverfi hans. 

 Stofnanavæðing upplýsingatækniklasans – Þegar klasi er stofnanavæddur með 

formlegum hætti myndast nýr samræðu- og samstarfsvettvangur fyrir alla aðila 

innan klasans úr einkageiranum og frá opinberum stofnunum, mennta- og 
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rannsóknarstofnunum. Það er mikilvægt að muna eftir því að hagmunasamtök 

eru ekki klasar. Þau eru þó mjög mikilvægur hlekkur í öllum klösum og hafa 

stóru hlutverki að gegna. Á sprotaþingi 2009 var lagt til að stofnað yrði 

Þróunarsetur í upplýsingatækni á vegum háskóla, stjórnvalda og 

upplýsingatæknifyrirtækja (Samtök Iðnaðarins, 2009). Slíkt þróunarsetur fæli í 

sér stofnanavæðingu klasans og myndi skapa vettvang fyrir aðila klasans til að 

móta sér stefnu og framtíðarsýn þar sem horft er á þarfir klasans mörg ár fram 

í tímann.  

 Fjárfesting í framleiðsluskilyrðum – Mannauður er sérstaklega mikilvægur 

fyrir upplýsingatækniklasa og í viðtölum við leiðtoga innan klasans kom fram 

það viðhorf hjá þeim öllum að skortur væri á hæfu fólki. Í dag eru næstum því 

helmingi færri nemendur í tölvutengdu háskólanámi en voru í því árið 2001. 

Markaðsátak sem miðar að því að hvetja ungt fólk til að leggja fyrir sig 

tæknigreinar er eitthvað sem einkageirinn getur beitt sér fyrir. Þá getur 

einkageirinn aukið samstarf sitt við menntastofnanir og reynt að móta námið 

sem boðið er upp á hérlendis svo það uppfylli þarfir klasans í framtíðinni. 

 Meiri sérhæfing – Innan klasans er mikill fjöldi fyrirtækja sem starfar á 

breiðum grunni og veitir margvíslega upplýsingatækniþjónustu. Það er 

skiljanlegt í ljósi smæðar íslenska markaðarins og í ljósi þess mörg fyrirtæki 

eru fyrst og fremst að veita öðrum fyrirtækjum þjónustu. Sprota- og 

nýsköpunarfyrirtækin þurfa að muna að íslensk upplýsingatæknifyrirtæki geta 

helst náð samkeppnisyfirburðum á þeim sviðum þar sem aðstæður á Íslandi eru 

einstakar eða þar sem íslenskir neytendur, íslensk fyrirtæki og einstaklingar, 

eru kröfuharðari en almennt gengur og gerist.  

 Samvinna í erlendri markaðssetningu – Útflutningur er gríðarlega mikilvægur 

fyrir íslensk upplýsingatæknifyrirtæki sökum smæðar heimamarkaðarins. 

Hann er sérstaklega mikilvægur fyrir nýsköpunarfyrirtæki sem selja mjög 

sérhæfðar vörur. Í viðtölum við klasaleiðtoga kom fram að þekking á erlendri 

markaðssetningu væri ábótavant innan klasans, sérstaklega hjá smáum 

fyrirtækjum. Tilhneigingin er oft sú að biðja hið opinbera um aðstoð við 

markaðssetningu erlendis, en slíka bón má finna í tilboði SUT til stjórnvalda 

„Þriðju stoðinni“. Íslensk fyrirtæki geta sjálf tekið sig saman og skipulagt 

sameiginlegar kynningar á sínum afurðum án atbeina hins opinbera og til 

viðbótar við kynningar sem studdar eru af hinu opinbera. 
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7 Lokaorð 

Klasar, og áhrif þeirra á samkeppnishæfni fyrirtækja og þjóða, hafa verið mikið í 

umræðunni meðal fræðimanna, stjórnmálamanna og leiðtoga í atvinnulífinu 

undanfarin ár en þó hafa fáar eiginlegar rannsóknir farið fram á fyrirbærinu. Að miklu 

leyti skýrist það af því hve óáþreifanlegt fyrirbæri þeir eru. Greining klasa felst að 

miklu leyti í söfnun og greiningu á fyrirliggjandi gögnum. Þannig má rannsaka ytri 

áhrifin af verunni í klasa á afkomu fyrirtækja. En samlegðaráhrifin innan klasa, sem 

verða einkum vegna smitáhrifa þekkingar, eru óáþreifanleg og ekki mælanleg með 

megindlegri aðferðafræði. Eðli viðfangsefnisins gerir það að verkum að greiningar á 

klösum þurfa alltaf að vera sambland af eigindlegri og megindlegri aðferðafræði og 

fyrir vikið verða þær umdeildar.  

 

Íslensk stjórnvöld hafa sett sér þá stefnu að Ísland verði meðal samkeppnishæfustu 

þjóða veraldar eftir tíu ár. Til að það takist þarf að taka til hendinni og bæta ýmislegt í 

samkeppnisumhverfi íslenskra fyrirtækja. Klasakenningar gagnast einkum við að 

varpa nýju ljósi á hagkerfið og hjálpa einkageiranum og stjórnvöldum að greina 

styrkleika og veikleika í samkeppnisumhverfinu. Með samstilltu átaki stjórnvalda og 

einkageirans er hægt að vinna markvisst að því að uppfæra og bæta 

samkeppnisumhverfið. Slíkar umbætur munu leiða til nýsköpunar og 

framleiðniaukningar sem að lokum mun skila þjóðinni betri lífskjörum.  

 

Íslenski upplýsingatækniklasinn er orðinn nokkurra áratuga gamall og hefur staðist 

markaðsprófið ef svo má segja. Hann hefur náð þroska og er orðin einn af 

undirstöðuklösum hagkerfisins. Ísland stendur á ákveðnum tímamótum vegna 

hrunsins sem varð árið 2008. Í hagkerfi framtíðarinnar þarf upplýsingatækniklasinn að 

verða grunnstoð atvinnulífsins. Hann hefur alla möguleika til að vaxa og dafna en 

sinni stöðu hefur hann að miklu leyti náð þrátt fyrir samkeppnisumhverfið ekki vegna 

þess. Það er ýmislegt sem má bæta í samkeppnisumhverfi klasans og með markvissum 

aðgerðum stjórnvalda og einkageirans er vissulega hægt að ná betri árangri. 
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7.1 Gallar rannsóknarinnar 

Þessi raundæmisrannsókn á íslenska upplýsingatækniklasanum beitir eigindlegri og 

megindlegri aðferðafræði. Ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum greiningarinnar 

því úrtak viðmælenda var smátt og valið með matsaðferð. Það þýðir að rannsakandi 

leitar til viðmælenda sem hann telur geta veitt sér þær upplýsingar sem hann leitar að. 

Slík aðferð er gagnleg við lýsandi raundæmisrannsókn sem þessa en úrtakið getur ekki 

talist tölfræðilega marktækt. Raundæmisrannsóknir byggja þar að auki á huglægu mati 

rannsakanda á eigindlegum gögnum. Rannsóknaraðferðin getur þó gagnast við að 

skoða viðfangsefni ofan í kjölinn eða við rannsókn á áður órannsökuðu fyrirbæri. 

 

Þá er viðfangsefni rannsóknarinnar umdeilt meðal fræðimanna. Klasar sem 

rannsóknareining hafa á sér ýmsa vankanta ekki síst í ljósi þess hve skilgreiningar eru 

margar. Hér var stuðst við skilgreiningu Porters á hugtakinu því hún er sú skilgreining 

sem flestar alþjóðlegar stofnanir og stjórnvöld um víða veröld styðjast við í sínum 

klasaþróunarverkefnum. Þá skortir greiningartól fyrir klasagreiningar sem eru almennt 

viðurkennd af fræðimönnum. Annar veikleiki á klösum sem rannsóknareiningu er sá 

að  samanburður milli landa er ekki marktækur.  

 

 

7.2 Kostir rannsóknarinnar 

Þessi rannsókn varpar nýju ljósi á mikilvægan klasa á Íslandi sem mun verða ein 

mikilvægasta stoðin undir endurreisn íslenska hagkerfisins. Upplýsingatækniklasinn er 

stuðningsklasi allra annarra iðnaðar- og hátækniklasa í hagkerfinu og sem slíkur er 

hann verðugt rannsóknarefni.  Greiningin bendir leiðtogum úr einkageiranum og 

opinbera geiranum á styrkleika og veikleika í samkeppnisumhverfi klasans og leggur 

til umbótaaðgerðir.  

 

Reynt var að velja viðmælendur úr ólíkum áttum  til að fá breiða yfirsýn yfir 

viðfangsefnið. Við úrvinnslu gagna gætti rannsakandi ýtrustu hlutlægni og vann 

rannsóknina af heilindum. Þá var rannsakandi meðvitaður um annmarka 

rannsóknarinnar og gætti eðlilegrar varfærni þegar rannsóknarspurningum 

ritgerðarinnar var svarað. 
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Rannsóknin kynnir til leiks aðferðafræði við greiningu klasa sem unnt er að nota við 

greiningu annarra klasa á Íslandi. Hún fjallar ítarlega um fræðilega grunninn sem hún 

styðst við auk þess sem hún fjallar um annmarka rannsóknareiningarinnar og þá 

gagnrýni sem kenningarnar hafa hlotið. Þá vekur þessi rannsókn fjölmargar spurningar 

sem geta nýst til að beina rannsakendum inn á nýjar brautir.  

 

 

7.3 Framtíðarrannsóknir 

Hægt er að nota svipaða aðferðafræði og hér var notuð til að kortleggja fleiri iðnaðar- 

og hátækniklasa á Íslandi. Slíkar greiningar geta nýst leiðtogum innan einkageirans og 

hjá hinu opinbera til að gera sér betur grein fyrir styrkleikum og veikleikum í 

samkeppnisumhverfi klasana. Í kjölfarið er hægt að forgangsraða umbótaverkefnum 

sem miða að því að bæta samkeppnisumhverfið og styrkja samkeppnishæfni klasanna. 

Besta leiðin til að bæta samkeppnishæfni Íslands er að bæta samkeppnisumhverfi 

þeirra iðnaðar- og hátækniklasa sem eru til staðar. Þannig mun uppfærsla og nýsköpun 

innan klasanna leiða til aukinnar framleiðni þjóðarinnar og betri lífskjara. 

 

Það væri einnig hægt að vinna rannsóknir á styrk upplýsingatækniklasans sem byggi á 

hugmyndum Rosenfeld, eins og hér var gert, en með annarri aðferðafræði sem væri 

tölfræðilega marktæk.  Það má hugsa sér viðhorfskönnun til stjórnenda allra 

upplýsingatæknifyrirtækja á landinu þar sem þeir væru spurðir út í þeirra viðhorf til 

virkni klasans. Þar með væri kominn grundvöllur fyrir tilgátuprófanir. Þá væri hægt að 

kanna fleiri klasa með svipuðum hætti og bera þá saman innbyrðis. 

 

Loks má nefna rannsókn á afleiðingum innvistunar opinbera stofnana á rekstri 

tölvukerfa og hugbúnaðargerð. Hægt er að beita þjóðhagslegum 

arðsemisútreikningum til að meta kostnað eða ávinning þjóðarinnar af innvistun 

ríkisins á rekstri sinna tölvukerfa. Þjóðhagslegir útreikningar taka mið af 

fórnarkostnaði almennings og hins opinbera á framkvæmdum og fjárfestingum án 

tillits til opinberra gjalda eins og skatta og tolla. Þannig væri hægt að sjá hvort það 

borgar sig fyrir þjóðfélagið í heild að opinberar stofnanir innvisti sínum 

upplýsingatækniverkefnum þegar tillit hefur verið tekið til tapaðra, áætlaðra tekna 

vegna endursölu á lausnum sem einkaaðilar myndu annars þróa og reyna að selja 
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víðar. Rannsóknarspurning slíkrar rannsóknar gæti verið: “Hver eru þjóðhagsleg áhrif 

innvistunar hins opinbera á rekstur tölvukerfa og  hugbúnaðargerð?“. 
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