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Útdráttur 

 

Skoðuð verður framlegð af rekstri VIST hjá Símanum fyrir árið 2010 og fjallað um 

aðferðarfræði sem notuð er til greiningar á Upplýsingatækni (UT) þjónustu og UT 

fjárfestingu. Í þeim tilgangi verður VIST þjónusta Símans skoðuð og fjallað um 

fjárfestingar fyrirtækja í UT. Fjallað verður um og lagðar fram tillögur um hvernig 

hægt er að greina UT í rekstri fyrirtækja ásamt því sem áhrif hennar á rekstur verða 

metin. Fjallað verður um rannsóknir á upplýsingatækni og vitnað til rannsókna og 

fræðilegra heimilda þar sem við á. Einnig verða sett fram líkön sem hægt er að 

styðjast við í kostnaðargreiningu á einstaka afurðum í VIST með það í huga að 

stjórnendur geti betur gert sér grein fyrir rauntekjum og raunkostnaði af VIST 

þjónustunni.  Skoðuð er hýsingarþjónusta innan Símans og einnig útskýrður 

kostnaður við gagnageymslur. Uppbygging ritgerðar er eftirfarandi. Í kafla 2 er stutt 

kynning á VIST ásamt Símanum og fjallað um hvað VIST er. Fjallað er um þjónustu UT- 

útvistunaraðila og af hverju fyrirtæki gætu viljað nýta sér þessa þjónustu ásamt 

umfjöllun verkefnið.  Í kafla 3 er UT markaður á Íslandi skoðaður og vöxt hans á 

undanförnum árum. Fjallað er um veltu á markaði og notkun fyrirtækja á UT skoðuð 

og metin með gögnum frá Hagstofu Íslands. Kafli 4 fjallar um rannsóknir á sviði UT 

almennt. Farið er yfir markverðar rannsóknir sem snerta efnið ásamt því að kynna 

niðurstöður þeirra. Hugtök eru kynnt til sögunnar og fjallað um hvernig þau tengjast 

notkun fyrirtækja á UT í dag. Fjallað er um eftirspurnar- og framboðsferil og hann 

skilgreindur með tilliti til UT- útvistunaraðila. Kafli 5 fjallar um kostnaðargreiningu á 

VIST þjónustu Símans. Farið er yfir helstu gjaldaliði innan VIST og fjallað um aðferðir 

bæði til að meta og greina virði þjónustu og gengi ásamt því að fjalla um framlegð af 

þjónustu. Skoðaðar eru gjöld af UT þjónustum og afurðum úr bókhaldi og þessi atriði 

sundurliðuð eins og hægt er. Í kafla 6 er greiningarlíkan á hýsingarkostnaði Símans 

dregið upp og kynnt til sögunnar. Helstu breytur í líkani eru skoðaðar og almennt 

fjallað um þau atriði sem viðkomandi eru hýsingarþjónustu og formúlur fyrir 

útreikningum skoðaðar. Í köflum 7 og 8 í  ritgerðinni verður skoðað líkan til 

kostnaðargreiningar og útreiknings á VIST þjónustu Símans. Skoðað verður hvernig 

hægt er að taka saman kostnað við afurðir og þjónustu sem Síminn VIST býður upp á.  
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1 Inngangur 

Þessi ritgerð er unnin fyrir greiningardeild Símans, þjónustu á fyrirtækjasviði Símans  

og kerfisrekstur á fyrirtækjasviði  Símans. Efnið er valið vegna áhuga greiningardeildar 

og fyrirtækjasviðs Símans á nánari úttekt á VIST þjónustu fyrirtækisins. Farið er yfir 

kostnaðargreiningu á VIST afurðum og þjónusta greind í heild, bæði tekju- og 

kostnaðarhlið.  

Nútímafyrirtæki hafa tekið framförum í tölvu- og samskiptatækni opnum örmum. 

Sjálfsagt þykir í dag að hafa aðgang að neti, tölvupósti, almennri fjarskiptaþjónustu 

og samskiptamátum í gegnum net. Sama gegnir um fyrirtæki sem sífellt meira notast 

við tölvutækni, samskiptavefi eða upplýsingatækni (UT) í einhverju formi við 

daglegan rekstur. Í flestum atvinnugreinum hefur hlutfall fyrirtækja sem nota tölvur 

farið yfir 90% samkvæmt könnun Hagstofu Íslands fyrir árið 2010. Sjá töflu 1. 

Tafla 1. Tölvunotkun fyrirtækja eftir atvinnugreinum 2010 ( Hagstofa Íslands, 2010) 

Atvinnugrein    Hlutfall, sem nota tölvur 

Framleiðsla og veitur (1)    88%    

Heild- og smásöluverslun, viðgerðir (3)  95%    

Upplýsingar og fjarskipti (6)   100%    

Fjármála- og vátryggingastarfsemi (7)  98%    

Sérfræðileg starfs., sérhæfð þjónusta (8)  96%     

 

Þegar gögn sem verið hafa á pappírsformi fara yfir í það stafræna í 

fyrirtækjasamskiptum er mikilvægt að rekstur búnaðar sem heldur utan um gögn 

fyrirtækja sé sem öruggastur og hagkvæmastur. Kaup á sérhæfðum búnaði, viðhaldi 

ásamt þörfinni á sérmenntuðum tæknimönnum á starfsmannaskrá getur haft í för 

með sér talsverðan kostnað fyrir fyrirtæki með óljósum ábata. Tæknin er sífellt að 

verða flóknari og starfsmenn sem sjá um tæknimál að verða sérhæfðari, og því er 

þjónusta UT útvistunaraðila álitlegur kostur ef upplýsingatækni er ekki hluti af 

kjarnarekstri fyrirtækja. Síminn er eitt af þeim fyrirtækjum sem bjóða upp á 

hýsingarþjónustu fyrir fyrirtæki. Áhugavert er komast í raungögn hjá fyrirtæki sem er 

starfandi í UT  geira og skoðað hvernig starfsemi Símans á UT sviði fer fram og gerir 
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það efnið áhugavert. Síminn starfar við framboð og sölu á UT afurðum, hýsingu og 

gagnageymslu. Þau vandamál sem snúa að fyrirtæki sem UT veitanda (seljanda) eru 

oft mjög lík þeim vandamálum sem snúa að UT notanda (kaupanda). Fyrir UT 

notanda eða fyrirtækið sem kaupir þjónustu er að geta gert sér rétta grein fyrir 

hagkvæmni í rekstri eða vinnusparnað sem þjónusta veitir  Fyrir UT veitanda er að 

geta gert sér rétt grein fyrir raunkostnaði á bak við hverja UT afurð sem boðið er upp 

á.  

Skoðuð verður framlegð af rekstri VIST hjá Símanum fyrir árið 2010 og fjallað um 

aðferðarfræði sem notuð er til greiningar á UT þjónustu og UT fjárfestingu. Í þeim 

tilgangi verður VIST þjónusta Símans skoðuð og fjallað um fjárfestingar fyrirtækja í 

UT. Fjallað verður um og lagðar fram tillögur um hvernig hægt er að greina UT í 

rekstri fyrirtækja ásamt því sem áhrif hennar á rekstur verða metin. Fjallað verður um 

rannsóknir á UT og vitnað til rannsókna og fræðilegra heimilda þar sem við á. Einnig 

verða sett fram líkön sem hægt er að styðjast við í kostnaðargreiningu á einstaka 

afurðum í VIST með það í huga að stjórnendur geti betur gert sér grein fyrir 

rauntekjum og raunkostnaði af VIST þjónustunni.  Skoðuð er hýsingarþjónusta innan 

Símans og einnig útskýrður kostnaður við gagnageymslur. Flækjustig við 

kostnaðargreiningu á UT getur orðið hátt og hægt er að setja spurningarmerki við 

hversu djúpt eða ítarlega skuli farið við greiningu. Þegar kemur að greiningu á 

þjónustu er stuðist við sérhæfingu yfirmanna sem að þjónustunni koma, sérfræðinga 

eða starfsmanna.  Fræðileg umfjöllun verður um þá þætti sem koma að greiningu á 

UT fyrir utan beina kostnaðargreiningu.  Þrátt fyrir mikinn fræðilegan áhuga á UT, 

þróun og áhrifum hennar á fyrirtækjaumhverfi hafa fræðin ekki gefið af sér 

beinharðar leiðbeiningar um hvernig skuli kostnaðargreina UT innan fyrirtækja.  Þetta 

á við bæði um fyrirtæki sem nýta sér UT í rekstri svo og fyrirtæki sem bjóða upp á 

rekstur á UT. 

Uppbygging ritgerðar er eftirfarandi. Í kafla 2 er stutt kynning á VIST ásamt 

Símanum og fjallað um hvað VIST er. Fjallað er um þjónustu UT- útvistunaraðila og af 

hverju fyrirtæki gætu viljað nýta sér þessa þjónustu ásamt umfjöllun um verkefnið.  
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Í kafla 3 er UT markaður á Íslandi skoðaður og vöxtur hans á undanförnum árum. 

Fjallað er um veltu á markaði og notkun fyrirtækja á UT skoðuð og metin með 

gögnum frá Hagstofu Íslands. 

Kafli 4 fjallar um rannsóknir á sviði UT almennt. Farið er yfir markverðar 

rannsóknir sem tengjast þessu efni ásamt því að kynna niðurstöður þeirra. Hugtök 

eru kynnt til sögunnar og fjallað um hvernig þau tengjast notkun fyrirtækja á UT í dag. 

Fjallað er um eftirspurnar- og framboðsferil og hann skilgreindur með tilliti til UT- 

útvistunaraðila. 

Kafli 5 fjallar um kostnaðargreiningu á VIST þjónustu Símans. Farið er yfir helstu 

gjaldaliði innan VIST og fjallað um aðferðir bæði til að meta og greina virði þjónustu 

og gengi ásamt því að fjalla um framlegð af þjónustu. Skoðaðar eru gjöld af UT 

þjónustum og afurðum úr bókhaldi og sundurliðað eins og hægt er. 

Í kafla 6 er greiningarlíkan á hýsingarkostnaði Símans dregið upp og kynnt til 

sögunnar. Helstu breytur í líkani eru skoðaðar og almennt fjallað um þau atriði sem 

varða hýsingarþjónustu og formúlur fyrir útreikningum skoðaðar. 

Í köflum 7 og 8 í ritgerðinni verður skoðað líkan til kostnaðargreiningar og 

útreikningar á VIST þjónustu Símans. Fjallað verður um hvernig hægt er að taka 

saman kostnað við afurðir og þjónustu sem Síminn VIST býður upp á. Kostnaðarliðir 

tengdir VIST verða teknir með í kostnaðargreiningu á framboðshluta afurða í UT, til 

dæmis kostnaður tengdur hýsingum og gagnaveitu. 

Útreikningur á hvernig kostnaður er reiknaður verður að vera almenns eðlis og 

skiljanlegur. Því þurfa líkön sem notuð eru og reiknireglur að liggja uppi á borðum svo 

að þeir starfsmenn sem að VIST koma geti notað útreikninga og greiningu í störfum 

sínum. Stærsta vandamálið við kostnaðargreiningu á VIST er að erfitt getur verið að 

sundurgreina kostnað afurða og þjónustu til að fá niðurstöðu. Það sem virðist 

skynsamlegt og heilsteypt í fræðilegri umfjöllun er ekki hentugt eða hreinlega of 

tímafrekt þegar kemur að  framkvæmd.  
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2 Síminn og VIST þjónusta 

2.1 VIST 

Síminn er leiðandi fyrirtæki á hinum íslenska fjarskiptamarkaði.  Fyrirtækið hefur 

verið frumkvöðull á þessu sviði varðandi ýmsar nýjungar og þjónustu. Á 

einstaklingsmarkaði má nefna adsl sjónvarp, 3g netsamband í þéttbýli og á 

landsbyggð, háhraðanet í gegnum 3g netsamband á landsbyggðinni og ljósnet.  Hörð 

samkeppni er á þessu sviði á íslenskum einstaklings- og fyrirtækjamarkaði. 

Fjarskiptafyrirtæki á íslenska markaðinum hafa aukið framboð sitt á þjónustu með því 

að bjóða upp á ýmsa þjónustu á sviði UT. Starfsemi nútíma fjarskiptafyrirtækja er ekki 

einskorðuð við að bjóða upp á símaþjónustu heldur þurfa þau að vera leiðandi með 

nýjungar í UT, hátækni og  tölvumarkaði til að vera samkeppnishæf. Fyrirtæki og 

starfsemi á vegum fyrirtækja verður sífellt stærri hluti af heildarveltu 

fjarskiptafyrirtækja og þróunin á þann veg að UT er sífellt að verða mikilvægari í 

rekstri fyrirtækja og því er rökrétt að fjarskiptafyrirtæki bjóði upp á nýjungar og 

lausnir á sviði hennar. Ástæður fyrirtækja fyrir að nýta sér þjónustu UT- 

útvistunaraðila eru hagræðing í rekstri og framboð á sérhæfðri þjónustu sem miðast 

við þeirra þarfir. Síminn býður upp á lausnir og viðbótarþjónustu og aðstoðar á þann 

hátt fyrirtæki að finna þjónustu sem henta þeim. Þetta getur auðveldað fyrirtækjum 

að fylgjast með kostnaði af völdum UT og þau geta þá tekist á við sveiflur á markaði 

með að minnka eða auka umsvif og hagræða í rekstri. 

VIST er þjónusta sem Síminn býður á fyrirtækjamarkaði og veitir þeim aukið 

hagræði í rekstri, það er, fyrirtæki hafa hjá einum þjónustuveitanda símakerfi, 

tölvupósta, gagnageymslu, öryggisafrit af gögnum, eftirlit og viðhald, uppfærslu á 

kerfum og bilanagreiningu ef vandamál koma upp. Áður en lengra er haldið skal tekið 

fram að víð skilgreining á heitinu UT er notuð í þessari ritgerð. Eftirfarandi 

skilgreining á hugtakinu er frá menntamálaráðuneytinu: „Með hugtakinu 

upplýsingatækni er vísað í það að beitt er ákveðinni tækni við gagnavinnslu og með 

hugtakinu tækni er átt við tölvutækni, fjarskiptatækni og rafeindatækni” 

(Menntamálaráðuneytið. 1996. bls. 13). Því er hvers konar vinna með, framsetning og 

skráning gagna með aðstoð tækni flokkuð sem upplýsingatækni (UT) og verður því 

kynnt sem slík í þessari ritgerð. 
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Gerður er greinarmunur á sameiginlegri hýsingu og sértækri hýsingu. Sameiginleg 

hýsing er þegar fyrirtæki láta Símann hýsa gögn sín og þurfa því ekki að fjárfesta í 

tækjabúnaði og gagnageymslum. Fyrirtæki ganga að sérfræðiþekkingu starfsmanna 

Símans, viðhaldsvinnu og uppsetningu, bilanagreiningu ef á þarf að halda og afritun 

gagna. Aðrir kjósa það sem nefnist sértæk hýsing og leggja þá fyrirtæki til sinn eigin 

tækjabúnað, gagnageymslur og skápa sem settir eru upp í vélasölum Símans 

(Guðbjörn Sverrir Hreinsson, 2011). Viðskiptavinir kaupa þá þjónustu og aðstöðu fyrir 

tækjabúnað sem og eftirlit með honum og þurfa ekki að hafa sérmenntaða 

tæknimenn í vinnu.  Ýmsir kostir fylgja því fyrir fyrirtæki að kaupa UT þjónustu. Í 

skýrslu sem unnin var af fjarskiptafyrirtækinu Verizon (Verizon, 2004) er fjallað um 

kosti þess að fyrirtæki nýti sér þjónustu UT- útvistunaraðila (þriðja aðila) þegar kemur 

að umsjón UT- kerfa.  Eftirfarandi eru þeir helstu: 

1) „Betri nýting á UT - starfskrafti fyrirtækis með að úthýsa almennu 

tækniviðhaldi til þriðja aðila og þannig geti fyrirtæki betur einbeitt sér af 

verkefnum sem auðvelda hagræðingu eða vöxt starfseminnar.  

2) Minni UT fjárfesting með því að lágmarka kostnað af kerfum og vinnu við kerfi 

sem gerir starfsmönnum kleift að sinna kjarnastarfsemi fyrirtækis. 

3) Minni fjármögnunarkostnaður og fjárfesting í tölvukerfum, búnaði og 

sérhæfðu vinnuafli sem hefur jákvæð áhrif á rekstarafkomu. 

4) Betri afköst og aukið öryggi í UT fyrirtækis. Með UT útvistun er hægt að 

lágmarka bilanir og rekstrarvillur í kerfum og kostnaðarsamar viðgerðir ef slík 

vandamál koma upp. 

5) Tæknilegt forskot á keppinauta. Fyrirtæki nýti sér UT til að finna tækifæri í 

rekstri til hagræðingar án þess að þurfa að kosta umfangsmikla uppbyggingu 

UT tækni innanhúss. 

6) Aðgangur að tækniþekkingu og búnaði. Fyrirtæki eru betur í stakk búin til að 

auka eða minnka umfang þjónustu eftir sveiflum í rekstri í stað þess að 

fyrirtæki sé búið að leggja í mikinn kostnað við uppbyggingu á UT og fjárfesta í 

mannafla og búnaði. 
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7) Aukinn hraði frá þróun til sölu og markaðssetningar. Útvistunarfyrirtæki í 

háum gæðaflokki geta boðið sérhæft starfsfólk með nauðsynlega þekkingu 

sem aðstoðar við verkefnavinnu svo ljúka megi þeim á sem skemmstum tíma. 

8) Minni áhætta af óskipulögðum niðritíma. Færri vinnustundir glatast vegna 

niðrítíma af völdum bilana eða annarra ástæðna. 

9) Með því að láta þriðja aðila sjá um UT búnað og vinnu eru kerfi uppfærð og 

viðhaldið reglulega af sérhæfðum fagaðilum.  

10) Áframhaldandi starfsemi ef til bilanna kemur. UT- útvistunaraðilar státa af 

varakerfum sem taka við ef tölvukerfi eða upplýsingakerfi eru niðri af hvaða 

ástæðum sem er.“ ( Verizon, bls. 2-3, 2004) 

Samkvæmt þessu veitir UT útvistunarþjónusta meira öryggi, viðhald og viðameiri 

rekstur UT kerfa í starfsemi fyrirtækja með minni tilkostnaði. Allur rekstur kerfanna er 

á einum stað þar sem sérhæfðir starfsmenn sjá um viðhald, viðgerðir og uppfærslu 

kerfa ef á þarf að halda. Fyrir viðskiptavini Símans í VIST er boðið upp á kostnaðarlega 

hagræðingu, sérhæfða vakt allan sólarhringinn, hýsingu gagna í sérútbúnum 

vélarsölum og aðgang að gögnum gegnum netið. 

UT útvistunaraðili verður að hafa yfirlit yfir kostnað af þjónustu og afurðum. 

Þjónustuaðilinn verður að geta séð hvort yfirbygging er of mikil eða lítil og hver 

raunhagnaður af þjónustunni er, hvort þjónustan sé rétt verðlögð og hvort hægt væri 

að markaðsaðgreina fyrirtæki niður við tilboðsgerð. Skilvirk greining á kostnaði, 

tekjum og helstu kennitölum sem varða þjónustuna er nauðsynleg.  

2.2 Umfjöllun um verkefni 

Mörg rit og rannsóknir hafa verið ritaðar á síðustu 20 árum um hvernig skuli hafa 

eftirlit með ábata af UT. Þessar rannsóknir hafa ekki leitt af sér viðurkenndar 

leiðbeiningar um hvernig skuli framkvæma greiningar. Nauðsynlegt er fyrir fyrirtæki 

að geta metið hagnað eða hagkvæmni þess að nýta UT í rekstri. Erfitt getur verið að 

sundurgreina kostnað hjá fyrirtækjum til að geta sagt til um hvernig rekstur af 

þjónustu gengur. Ákveða þarf hversu nákvæm greining eigi að vera.  Þetta verkefni er 

tilraun til þess að meta VIST þjónustu Símans út frá bókhaldsgögnum.  Í ritgerð 

þessari er lýst upphafsskrefi í áttina að því að setja upp líkan sem auðveldar eftirlit 
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með rekstri. Fyrirtækjum sem vinna með, selja og hafa hagnað af UT og geymslu á 

upplýsingum og þjónustu í kringum hana, er mjög mikilvægt að hafa góða yfirsýn yfir 

bæði verðlagningu á þjónustunni og öðrum kostnaðarliðum tengdum henni. Í seinni 

köflum er skoðuð framlegð af  VIST þjónustu Símans ásamt því að fjalla um aðrar 

aðferðir sem hægt er að skoða með það í huga að hafa yfirlit yfir kostnað. Í kafla 6 er 

fjallað um líkan sem hægt væri að notast við til að  reikna kostnað af VIST. 

Stjórnendur verða að hafa góða yfirsýn yfir tekjur, gjöld og raunhagnað af þjónustum 

og þjónustuliðum sem boðið er upp á af augljósum ástæðum þar sem hagkvæmni í 

rekstri getur skilið á milli hvort fyrirtæki hámarki hagnað í samkeppnisumhverfi eða 

ekki.  

Fyrirtækjasvið Símans skiptist upp í fjögur svið en til umfjöllunar eru deildirnar 

Þjónusta og Kerfisrekstur. Sjá mynd 1. Þjónustudeild á fyrirtækjasviði Símans sér um 

sölu og kynningu á VIST.  Tæknilegi hlutinn af fellur undir Kerfisrekstrardeild.  

Kerfisrekstur
Guðbjörn 
Hreinsson

Sala 
Atli Arason

Þjónusta
Davíð Stefán 

Guðmundsson

Viðskiptastýring
Elín Rós 

Sveinsdóttir

Fyrirtækjasvið
Framkvæmdarstjóri

Guðmundur Stefán Björnsson

Mynd 1.  Síminn Fyrirtækjasvið: Skipurit (Síminn, 2010) 

 

Kerfisrekstur sér um framboð á VIST afurðum, viðhald og sérfræðivinnu við 

tækjabúnað bæði fyrirtækja og Símans og veitir sérfræðiþekkingu. Því fellur ákveðinn 

kostnaður af VIST þjónustunni á Kerfisrekstur sem svo gjaldfærir á Þjónustudeild. 

Erfitt er að greina niður kostnað af VIST. Þó tekjur liggi ljósar fyrir getur verið erfiðara 

að gera sér grein fyrir kostnaði og greina hann eða sundurliða á afurðir. Í köflum 6,7,8 

verður fjallað meira um kostnaðargreiningu. Þar sem vitnað er beint í bókhald Símans 

í þessari ritgerð bókast VIST undir heitinu Póst- og vefþjónusta og eru UT afurðir og 

þjónustur Símans tekjufærðar og gjaldfærðar í heild sinni þar undir. Til útskýringar á 

þeim breytum sem síðar í ritgerðinni koma fram er grunn uppsetning 
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bókhaldsstærða, uppröðun reikninga í bókhaldi og heiti bókhaldsgagna sett  fram 

fyrir lesendur til að betur átta sig á hvað er verið að ræða hverju sinni.  

VIST (Póst og vefþjónusta) Bókhald (Síminn, 2010)   

Rekstrartekjur       

  Tekjur af umferð      

  Tekjur af mánaðargjöldum     

  Aðrar rekstrartekjur           

Rekstrargjöld       

  Kostnaðarverð seldrar þjónustu    

  Vinnulaun      

  Skrifstofu og stjórnunarkostnaður    

  Tölvu og hugbúnaðarkostnaður    

  Innri tölvuþjónustukostnaður     

    -Ýmsir innri rekstrarsamningar      

Afskriftir              

Fjármunatekjur - og fjármagnsgjöld       

  Vaxtatekjur- vaxtagjöld     

  o.fl.       

Yfirstjórn og stoðdeildir          

Sölu og markaðskostnaður        

Hagn/tap fyrir skatta.           

  Skattar             

Hagn/tap eftir skatta.  

       

Stærsti einstaki gjaldaliðurinn í VIST er undir  Rekstrargjöld/Innri 

tölvuþjónustukostnaður og ber heitið Ýmsir innri rekstrarsamningar. Þetta eru ýmsir 

innri gjaldaliðir á milli deilda Símans og koma fram í rekstraruppgjöri þeirra. Á árinu 

2010 fór þessi einstaki liður upp í 214.6 milljónir. Þegar einstaka færslur eru skoðaðar 

og túlkaðar í bókhaldi sem vegna Gagnalausna (Gagnageymsla), Afritun á gögnum, 

Sýndarvélar (VMware), Hýsing vegna hýsingarþjónustu og svo loks VIST og 

hýsingarrekstur. 
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Ýmsir innri gjaldaliðir

Gagnalausnir

Afritun á gögnum

Sýndarvélar
Hýsing

Vist og 

hýsingarrekstur

  

Mynd 2. Ýmsir innri gjaldaliðir (Síminn bókhald, 2010) 

Til einföldunar verða tveir kostnaðarliðir greindir til að hægt sé að setja upp líkan 

sem lýsir kostnaði og hægt er að nota sem fyrsta skref í að skoða hvernig þjónusta er 

verðlögð. Þeir kostnaðarliðir verða Gagnalausnir (gagnalausnir v/ hýsingarþjónustu) 

og VIST og hýsingarrekstur. Fyrir VIST og hýsingarrekstur/Póst- og vefþjónustu undir 

bókhaldsliðnum Ýmsir innri rekstrarsamningar eru gjaldfærðar 10 milljónir á mánuði 

eða 120 milljónir yfir árið 2010. 

 Undir sama bókhaldslið er gjaldfært á þjónustu undir Gagnalausnir eða 

gagnageymslu 1.48 milljón á mánuði eða 17.7 milljónir yfir árið . Uppruni þessara 

talna virðist vera óljós á milli deilda og því er mikill áhugi hjá þjónustudeild að varpa 

ljósi á hann og koma með kostnaðargreiningu sem hægt væri að styðjast við og skoða 

hvernig kostnaðartölur eru fengnar.  
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3 Upplýsingatækni á Íslandi  

3.1 Velta á markaði og markaðshlutdeild. 

Hagstofa Íslands hefur birt gögn um UT markað á Íslandi frá árinu 1998. Því miður 

hafa upplýsingar frá árinu 2008 ekki verið gerðar aðgengilegar almenningi. Ef söguleg 

gögn eru skoðuð má sjá að velta í upplýsingatækniþjónustu ef tekinn er allur 

markaðurinn hefur vaxið tiltölulega stöðugt frá árinu 2004 fram að hruni árið 2008. 

Sjá töflu 2. 

Tafla 2. Velta í upplýsingatækniiðnaði 2002–2008. UT-þjónusta alls (Hagstofa Íslands, 2010). (Í millj. 
kr.) 

UT-þjónusta alls       Raunstærðir           Spágildi    

 2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011  

        
73.197      

         
76.798      

           
87.178      

        
98.499      

          
111.634      

            
131.378      

          
131.724      

           
138.367      

        
145.345      

          
152.674      

 4,92% 13,52% 12,99% 13,34% 17,69% 0,26% 5,04% 5,04% 5,04% 

  Meðaltalsvöxtur raungilda    Vöxtur spágildi     

 10,45%   5,04%     

          

 

Til að gera grein fyrir því hvernig markaðurinn hefur þróast á árunum 2009, 2010 

og gæti þróast á árinu 2011 er reiknuð við spágildi fyrir tímabilin. Sjá töflu 2. Spágildið 

er línuleg nálgun og tekið meðaltal af gildunum fyrir árin sem spáð er fyrir um og 

henni dreift á árin. Gert er ráð fyrir í líkaninu að markaðurinn taki við sér frá og með 

árinu 2009 og að vöxturinn sé sambærilegur og fyrir árið 2004. 

Ef skoðuð er velta fyrir UT- þjónustur fyrir Síma og fjarskiptaþjónustu, sjá töflu 3, 

hefur veltan verið í kringum 30% af heildarveltu á UT þjónustu alls (Tafla 2) á þessu 

tímabili sem við skoðum frá árinu 2002 til ársins 2008 fyrir þennan lið. 
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Tafla 3. Velta í upplýsingatækniiðnaði 2002-2008. UT-þjónusta: Síma- og fjarskiptaþjónusta 
(Hagstofa Íslands, 2010). (Í millj. kr.) 

UT-þjónusta: Síma- og fjarskiptaþjónusta      
 
Raunstærðir           Spágildi    

 2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011  

        
22.469      

         
23.934      

           
26.171      

        
28.640      

            
31.641      

              
40.272      

            
42.977      

             
45.476      

          
48.120      

            
50.918      

 6,52% 9,35% 9,43% 10,48% 27,28% 6,72% 5,81% 5,81% 5,81% 

  Meðaltalsvöxtur raungilda    Spágildi      

 11,63%   5,81%      

         

 

Spáir líkanið því að hlutdeild Síma- og fjarskiptaþjónustu hafi aukist á árunum 

2009 til 2011. Hins vegar hefur höfundur ekki aðgang að gögnum til að sannreyna að 

sú sé raunin.  

Áður hefur þess verið getið að Síminn hefur ekki markaðsráðandi hlutdeild á UT 

markaði. Velta af VIST (Póst og vefþjónustu) var skv. bókhaldi fyrir árið 2010 497,5 

millj. kr (Rekstrartekjur). Ef mæld er sú markaðshlutdeild VIST þjónustu Símans sem 

hlutfall veltu á móti veltu markaðar (UT-þjónusta: Síma og fjarskiptaþjónusta) og 

notast við spágildi sem er 48.120,0 millj.kr. fyrir árið 2010 þá myndi það gefa 

hlutdeild upp á tæplega 1% á þessu sviði Símans einu og sér.  

3.2 Vaxtamöguleikar á markaði 

Fá lönd í Evrópu geta státað af meiri netnotkun en Ísland. Mikill uppgangur hefur 

verið í nettækni og tölvu- og upplýsingatækni síðan árið 1998 og hefur iðnaður og 

þjónusta í kringum UT verið vaxandi atvinnugrein á árunum 2000-2008. 

Efnahagskreppan árið 2008 gerði rekstarumhverfi fyrirtækja á Íslandi mjög erfitt og 

hafa ekki verið birt gögn á vef Hagstofu Íslands um lykiltölur í rekstrarumhverfi 

fyrirtækja sem starfa við UT- þjónustu síðan fyrir árið 2008. Líklegt má telja að 

eitthvað hafi dregið úr veltu á markaði en engin gögn hafa verið birt þar að lútandi.  

Var veltan árið 2000, ef skoðuð er síma- og fjarskiptaþjónusta, 19,6 milljarðar og 

hefur aukist upp í tæpa 43 milljarða árið 2008. Hefur þetta skilað sér í að fleiri 

fyrirtæki hafa komið inn á þennan markað á tímabilinu og samkeppni hefur aukist til 

muna á skömmum tíma. Einnig hefur aukist velta og umsvif á öðrum sviðum UT- 

þjónustu eftir atvinnugeirum eins og má sjá á töflu 4 og hefur það skilað sér í meiri 
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eftirspurn eftir sérmenntuðu vinnuafli, aukinni samkeppni á markaði og aukningu í 

útflutningi á UT þjónustu. 

Tafla 4. Velta í upplýsingatækniiðnaði 2002–2008 eftir atvinnugeirum (Hagstofa Íslands, 2010). (Í 
millj. kr.) 

UT-þjónusta:  Heildverslun 
Síma- og 

fjarskiptaþjónusta  Hugbúnaðargerð og ráðgjöf Samtals 

2001 
                       

30.592,1      
                                                   

21.004,6      
                                             

18.875,6      
             

70.472,2      

2000 
                       

30.496,8      
                                                   

19.679,6      
                                             

15.920,1      
             

66.096,5      

2002 
                       

32.606,6      
                                                   

22.468,7      
                                             

18.121,4      
             

73.196,7      

2003 
                       

34.496,5      
                                                   

23.933,9      
                                             

18.367,2      
             

76.797,7      

2004 
                       

40.709,0      
                                                   

26.171,4      
                                             

20.298,0      
             

87.178,5      

2005 
                       

46.441,9      
                                                   

28.639,6      
                                             

23.417,4      
             

98.498,9      

2006 
                       

51.710,4      
                                                   

31.640,9      
                                             

28.282,5      
          

111.633,8      

2007 
                       

60.645,0      
                                                   

40.272,0      
                                             

30.461,0      
          

131.378,0      

2008 
                       

56.664,0      
                                                   

42.977,0      
                                             

32.083,0      
          

131.724,0      

    lk 

 

Hagstofa Íslands birti niðurstöður rannsókna á UT markaði á Íslandi fyrir árið 2010 

í grein sem ber nafnið „Tæknibúnaður , netnotkun og rafræn viðskipti fyrirtækja 

2010“ (Hagtíðindi 2010). Þar kemur fram að öll fyrirtæki með 10 starfsmenn eða fleiri 

nota tölvur og net við rekstur og starfsemi, en 94% fyrirtækja sem eru með 2-9 

starfsmann. Á markaði eru 38 % fyrirtækja með vefsíðu. Í stærri fyrirtækjum (10 eða 

fleiri starfsmenn) er hlutfallið 78%.  Tekið er fram í greininni að almennt er lítil 

reynsla af öryggisógnunum en 11% fyrirtækja hafa orðið fyrir skakkaföllum þar sem 

gögn töpuðust eða voru ekki aðgengileg vegna bilana tímabundið og vegna bilunar í 

búnaði eða hugbúnaði. Af þeim fyrirtækjum sem könnunin náði til voru 49% 

fyrirtækja með afrit af gögnum fyrir utan fyrirtækið. Tafla 5 sýnir reynslu fyrirtækja af 

öryggisógnum sem urðu til þess að UT þjónusta og búnaður lá niðri eða að gögn 

töpuðust eða skemmdust miðað við starfsmannafjölda 2010. 
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Tafla 5. Reynsla fyrirtækja af öryggisógnum (1) (Hagstofa Íslands, 2010). (Hlutföll nettengdra 
fyrirtækja) 

Fjöldi starfsmanna 2 til 9 10 til 19  20 til 49 50 til 99 100+ 

Bilun í hugbúnaði eða vélbúnaði 11 14 20 14 30 

Utanaðkomandi árás 2 3 3 2 3 

Tölvuvírusar eða óheimill aðgangur 2 4 3 4 3 
Óviðkomandi aðilar komust í 
trúnaðargögn í kjölfar innrásar eða 
mistaka 1 0 0 0 2 
Starfsmenn gáfu utanaðkomandi aðilum 
trúnaðarupplýsingar 1 1 2 0 12 

      

 

Sjá má í töflu 5 að helsta öryggisógn á tæknisviðum sem steðjar að fyrirtækjum á 

íslenskum markaði er bilun í hugbúnaði eða vélbúnaði. Þegar komið er upp í fyrirtæki 

sem eru með 100 starfsmenn eða fleiri er hlutfall af nettengdum fyrirtækjum fyrir 

árið 2010 komið upp í 30%. Þar á eftir koma áföll af völdum vírusa eða 

utanaðkomandi árása á tölvukerfi. 

Ef skoðuð eru fyrirtæki eftir atvinnugreinaflokkum í stað starfsmannafjölda , sjá 

töflu 6, er það bilun í hugbúnaði eða vélbúnaði sem er einn stærsti áhættuþátturinn 

og liggur á svipuðu bili á milli atvinnugeira eða 15%-25% af nettengdum fyrirtækjum í 

viðkomandi geira. Tafla 6 sýnir reynslu fyrirtækja af öryggisógnum sem urðu til þess 

að UT lá niðri eða að gögn töpuðust eða skemmdust eftir atvinnugreinum 2010. 
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Tafla 6. Reynsla fyrirtækja af öryggisógnum (2) (Hagstofa Íslands, 2010). 

 

Atvinnugrein (fyrirt. með lágmark 10 starfsm.) Fr
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(8
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Bilun í hugbúnaði eða vélbúnaði 14 13 12 20 26 24 24 20 

Utanaðkomandi árás 2 0 4 2 6 6 0 2 

Tölvuvírusar eða óheimill aðgangur 7 4 3 3 3 2 2 3 
Óviðkomandi aðilar komust í trúnaðargögn í 
kjölfar innrásar eða mistaka 0 0 0 0 2 2 4 0 
Starfsmenn gáfu utanaðkomandi aðilum 
trúnaðarupplýsingar 2 4 2 2 1 6 17 2 

         

Hlutföll nettengdra fyrirtækja árið 2010. Atvinnugreinaflokkun eftir ÍSAT2008:          

(1) 10-39, (2) 41-43, (3) 45-47, (4) 49-53, (5) 55, (6) 58-63, (7)          

64-66, (8) 68-83, 95.1         

 

Á sama hátt er hægt að skoða hlutfall fyrirtækja sem eru með virkar 

aðgerðaráætlanir eða ráðstafanir til að bregðast við vandamálum af völdum niðritíma 

eða bilana í hugbúnaði og vélbúnaði. Teknir eru fram nokkrir öryggisþættir og 

flokkaðir eftir fjölda fyrirtækja (sjá töflu 7). Áhugaverður þáttur er liðurinn örugg 

afritun gagna fyrir fyrirtækið og sést þar að 93% nettengdra fyrirtækja árið 2010 með 

100 starfsmenn eða fleiri eru með afrit af gögnum fyrirtækisins geymd fyrir utan 

fyrirtækið. Hlutfallið er minnst meðal smærri fyrirtækja eða 57% meðal nettengdra 

fyrirtækja með 2-9 starfsmann en svo fer áhersla á örugga afritun gagna að aukast. 
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Tafla 7. Öryggisráðstafanir og öryggisáætlanir fyrirtækja eftir starfsmannafjölda 2010 (Hagstofa 
Íslands, 2010). (Hlutföll nettengdra fyrirtækja.) 

Fjöldi starfsmanna 2 til 9 10 til 19  20 til 49  50 til 99 100 + 

Öá. um að gögn tapist eða skemmist vegna 
árása á tölvukerfi eða vegna óv. atviks 7 18 26 41 59 
Öá. Um að trúnaðargögn komist í hendur 
óviðkomandi í kjölfar innrása, netsvindls 
eða blekkinga 6 16 22 35 53 
Öá. um að upplýsingatækniþjónusta liggi 
niðri vegna árásar 6 14 19 36 48 
Lykilorð til að bera kennsl á notendur 
tölvukerfa 25 37 40 47 60 
Vélbúnaðartókar til að bera kennsl á 
notendur tölvukerfa 2 3 5 6 14 
Lífkenni til að bera kennsla á notendur 
tölvukerfa 0 1 1 3 7 

Ö.afrit af gögnum geymd utan fyrirtækis 57 66 84 83 93 
Skrár haldnar yfir athafnir starfsmanna í 
tölvum og neti til að greina áhættuþætti 3 6 11 21 46 

      

 

Fróðlegt er að sjá að þótt áhersla er á að hafa örugga afritun af gögnum meðal 

íslenskra fyrirtækja er töluvert minna um að öryggisáætlun sé til staðar ef gögn 

tapast vegna til dæmis árása á kerfi, bilana eða annarrar truflunar. Er hlutfall 

nettengdra fyrirtækja sem eru með slíka áætlun um 59% (sjá töflu 7) meðal fyrirtækja 

sem eru með 100 starfsmenn eða fleiri en fer svo hríðlækkandi og er lægst 7% hjá  

fyrirtækjum með 2 til 9 starfsmenn. 

Þegar skoðuð er frekari greining á þessum fyrirtækjum og eftir atvinnugreinum 

kemur í ljós að hlutfallið er hæst þegar kemur að öruggri afritun á gögnum geymdum 

fyrir utan fyrirtækið, upplýsinga og fjarskipta starfsemi eða 91%, fjármála og 

vátryggingarstarfsemi 100% og í annari sérfræðilegri starfsemi eða sérhæfðri 

þjónustu 86%. Einnig má sjá að öryggisáætlun um viðbrögð við því að gögn tapist 

vegna árása á tölvukerfi eða annarra óvæntra atvika er mest hjá fyrirtækjum í 

fjármála eða vátryggingarstarfsemi  eða um 82% af hlutfalli nettengdra fyrirtækja. Sjá 

töflu 8. 
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Tafla 8. Öryggisráðstafanir og öryggisáætlanir fyrirtækja eftir atvinnugreinum 2010 (Hagstofa 
Íslands, 2010). (Hlutföll nettengdra fyrirtækja.) 
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Öá. um að gögn tapist eða skemmist vegna 
árása á tölvukerfi eða vegna óvænts atviks 21 14 27 33 12 51 82 40 

Öá. um að trúnaðargögn komist í hendur 
óviðkomandi í kjölfar innrása, netsvindls eða 
blekkinga 17 11 24 27 9 43 79 36 

Öá. um að upplýsingatækniþjónusta liggi niðri 
vegna árásar 13 8 22 28 7 48 82 29 

Lykilorð til að bera kennsl á notendur 
tölvukerfa 37 25 40 54 29 69 80 53 

Vélbúnaðartókar til að bera kennsl á notendur 
tölvukerfa 4 2 5 9 0 20 12 7 

Lífkenni til að bera kennsl á notendur 
tölvukerfa 2 0 2 0 0 7 4 2 

Ö. afrit af gögnum geymd utan fyrirtækis 73 69 77 77 54 91 100 86 

Skrár haldnar yfir athafnir starfsmanna í 
tölvum og neti til að greina áhættuþætti 7 2 15 37 4 31 46 18 

         

 

Fyrirtæki hafa gripið til virkra aðgerða til að auka meðvitund um eigin ábyrgð á 

tölvum. Það hefur verið gert á þann hátt að halda kynningar, með 

skyldunámskeiðum, samningum við starfsmenn og með auknu upplýsingaflæði til 

starfsmanna. Sjá töflu 9. 
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Tafla 9. Aðferðir fyrirtækja til að gera starfsmenn meðvitaða um eigin ábyrgð á tölvuörygg i eftir 
atvinnugreinum 2010 (Hagstofa Íslands,2010). (Hlutföll nettengdra fyrirtækja) 

Atvinnugrein (fyrirt. með lágmark 10 starfsm.) Sk
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Framleiðsla og veitur (1) 16 21 17 

Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð (2) 9 28 14 

Heild- og smásöluverslun, viðgerðir (3) 21 29 21 

Flutningur og geymsla (4) 33 35 47 

Gististaðir, veitingar (5) 8 11 6 

Upplýsingar og fjarskipti (6) 39 60 53 

Fjármála- og vátryggingastarfstarfsemi (7) 60 71 77 

Sérfræðileg starfs., sérhæfð þjónusta (8) 39 49 34 

    

Atvinnugreinaflokkun eftir ÍSAT2008:     

(1) 10-39, (2) 41-43, (3) 45-47, (4) 49-53, (5) 55, (6) 
58-63, (7)    

 

64-66, (8) 68-83, 95.1    

 

Hæst er hlutfallið meðal fyrirtækja í fjármála- og vátryggingarstarfsemi og sem 

starfa við upplýsingatækni og fjarskipti. Meiri áhersla er á tölvuöryggi og ábyrga 

notkun á tölvubúnaði í þessum geirum heldur en öðrum og má ætla að það tengist 

því að meira sé af viðkvæmum gögnum sem hægt væri að misnota innan þessara 

fyrirtækja. 

3.3 Binding, pakkar og afslættir 

Erfitt er að sundurliða kostnað sem er sameiginlegur með fjölda af vörum og 

þjónustum. Áður hefur þess verið getið að kostnaður í VIST framleiðslu er að miklu 

leyti fastur kostnaður; útgjöld sem breytast ekki með breytingum í framleiddu magni. 

Að bæta við einum viðskiptavini í viðbót í hýsingu kostar lítið, þar sem tækjabúnaður 

og sérhæft starfsafl er til staðar en að bæta við starfsmanni eða tækjabúnaði er 

ákveðinn binding. 
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Þegar kostnaður af framleiðslu er að miklum hluta fastur kostnaður er nauðsynlegt 

að verð séu yfir jaðarkostnaði. Tekjur af vöru verða að vera yfir langtíma 

jaðarkostnaði af vöru til að hagnaður af framleiðslunni/þjónustunni sem fyrirtækið 

býður upp á til langs tíma.  

Fyrirtæki eru á hinn bóginn háð framboði og eftirspurn á markaði þar sem mikil 

samkeppni ríkir. Verður fyrirtæki því bæði að bjóða upp á samkeppishæft verð á 

markaði en hærra verð á framleiðslu getur valdið minni sölu.  Ýmsar leiðir til að 

verðaðgreina vöru og þjónustu eru í boði. Ein leið til að verðaðgreina er með því að 

finna mun í teygni á vörum og þjónustum og hafa þá mun á álagningu þeirra. Mikil 

teygni á vöru gefur til kynna hvernig og hversu hratt neytendur vörunnar bregðast við 

breytingum á verði.  Ef um verðhækkun á vöru eða þjónustu er að ræða myndi 

teygnin lýsa sölutapi eða lækkun sölutekna.  Það er, hafa álagningu hærri á vörur sem 

hafa litla teygni og verðnæmni af hálfu viðskiptavina en á móti hafa minni álagningu á 

vörum sem hafa meiri teygni og verðnæmi. Þannig getur framleiðandi minnkað áhrif 

af álagningu á vöru með því að dreifa álagningu á milli vara og þjónustu með 

mismunandi verðnæmi fyrir neytendur. Verðhækkun á vöru getur haft andstæð áhrif 

á hagnað eftir því hvernig markaðsaðstæður eru. Hærra verð á vöru veldur hækkun á 

jaðarmargínu á hverja selda einingu af vöru og af því leiðir aukinn hagnaður þrátt 

fyrir að eftirspurn minnki. Ef jaðarmargína á hverja selda einingu er meiri en sölutap 

vegna minnkandi eftirspurnar borgar verðhækkun sig (einokunarmarkaður, 

fákeppnismarkaður). Ef hið andstæða er raunin borgar verðhækkun sig ekki (virkur 

samkeppnismarkaður). 

Önnur leið er afsláttarleiðin, en með henni er hægt að umbuna ákveðnum hóp 

viðskiptavina með afsláttum af þjónustu, til dæmis vegna viðskiptatryggðar eða 

magnkaupa af vöru og þjónustu. Einnig getur verið stig á afsláttum sem gætu verið að 

einhverju leyti mjög bindandi fyrir viðskiptavini, til dæmis að viðskiptavinur hafi verið 

í þjónustu í ákveðinn tíma áður en afsláttur fékkst. 

Önnur leið er að selja vöru í búntum (e. bundling) eða selja vöru í pökkum. Er 

þetta sú leið sem er að miklu leyti farin núna í VIST ásamt afsláttarleiðinni. Að binda 

eða búnta vörur saman (e. tying and bundling) er mikið notað við sölu á vöru og 

þjónustu og er hægt hafa mismunandi fyrirkomulag á. 
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Hægt að gera hreina búntun (e. pure bundling); þá er ekki hægt að fá neina 

þjónustu eða vöru sem er innifalin í pakka án þess að kaupa pakkann. Mætti sem 

dæmi nefna áskriftarpakka af sjónvarpsrásum. Til að geta horft á eina þarf að kaupa 

pakka sem getur innifalið nokkrar stöðvar. 

 Að binda (e. tying) er lýsing á því að ekki hægt er að fá tiltekna vöru og þjónustu 

sem  að áskriftarpakki innfelur án þess að kaupa pakkann og þannig þarf 

viðskiptavinur að kaupa vörur sem bundið er í. Algengt er að fara þá leið að blanda 

bindingu (e. mixed bundling) og eru þá vörur og þjónustur seldar bæði sem hluti af 

pakka og sem einstök vara. Vegna hagræðingar í rekstri og  til að ná niður 

jaðarkostnaði er algengt að fyrirtæki grípi til þess að reyna að binda sölu á vörum 

saman í stað þess að selja vörur og afurðir stakar. Allt eru þetta mjög algengar og 

almennar leiðir sem fyrirtæki fara til að ná verðaðgreiningu á vörum sínum og 

þjónustu. Til að skilgreina hvort fyrirtæki er markaðsráðandi eru ákveðin atriði sem 

þarf að skoða. 

• Fjöldi aðila á markaði sem bjóða upp á samskonar vöru og þjónustu 

(staðkvæmdarvara), markaðshlutdeild, hlutfall af heildarveltu á markaði. 

• Getur fyrirtæki hindrað aðgang að markaði eða komið í veg fyrir samkeppni? 

• Getur fyrirtæki hindrað að samkeppni vaxi? 

• Aðgangur að fjármagni. Getur fyrirtæki tekið á sig tap til skamms tíma til að 

niðurgreiða vöru og þjónustu og þannig þröngvað samkeppnisaðilum af 

markaði? 

• Vöruaðgreining. Eru vörur fyrirtækis aðgreininanlegar vörum á markaði, eða 

eru staðkvæmdarvörur til á markaði sem samkeppnisaðilar bjóða upp á? 

• Eðli ástands á markaði. Er um einokun eða fákeppni að ræða? 

Mjög sterk vísbending um markaðsafl fyrirtækis er að skoða hversu margir aðilar 

eru starfandi á markaði og hvert hlutfall veltu fyrirtækis er af heildarveltu af markaði. 

Því fleiri starfandi fyrirtæki á markaði því meiri teygni er á eftirspurnarkúrfunni sem 

snýr að hverju fyrirtæki fyrir sig. Fyrirtæki eru ekki verðráðandi á markaði og ef þau 

leggja of hátt gjald á framleiðslu eða þjónustu leita viðskiptavinir annað. Við 

greiningu á flestum mörkuðum þarf fjöldi fyrirtækja á markaði ekki að vera mjög 

mikill til að eftirspurnarkúrfan sem snýr að fyrirtæki er mjög teygin. 
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Af því leiðir að mjög mikill hvati er fyrir fyrirtæki að ná sem mestri hagkvæmni í 

rekstri og ná niður jaðarkostnaði og geta þannig náð markaðshlutdeild með því að 

verðleggja vörur á þann hátt að fyrirtæki er sem samkeppnishæfast. Stór fyrirtæki 

eru ekki stór vegna þess að þau eru að nýta markaðsafl sitt, heldur vegna þess að þau 

hafa náð að lækka jaðarkostnað framleiðslu. 
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4 Rannsóknir á sviði upplýsingatækni 

Upplýsingatækni og áhrif hennar fyrir fyrirtæki hafa verið rannsóknarefni 

hagfræðinga og viðskiptafræðinga um langt skeið. Hafa rannsóknir meðal annars 

beinst að því hvernig UT hefur breytt rekstrarumhverfi fyrirtækja. Fyrir fyrirtæki  er 

mikilvægt að hafa gott yfirlit og kostnaðarmat á þeim vörum og þjónustu sem í boði 

eru hjá fyrirtækinu. Þegar skoðað er virði UT verður að vera hægt að setja fram 

mælanlega einingu á annað hvort þann hagnað sem hún skapar eða þann kostnað 

sem hún sparar með upplýsingagjöf. Í tilfelli Símans er nauðsynlegt að geta metið og 

kostnaðargreint UT þjónustur og afurðir en erfitt getur verið að sundurgreina kostnað 

til að meta raunhagnað eða framlegð af einingu af seldri þjónustu og er það undir 

bókhaldskerfi viðkomandi fyrirtækja komið hversu erfitt eða auðvelt það er. 

Með greiningu er hægt að meta hvað  þjónustuframboð er í raun að skila 

fyrirtækinu.  Á að auka þjónustu við viðskiptavini eða minnka yfirbyggingu, 

birgðahald, fjárfestingu í vélarsölum eða tækjabúnaði til hýsingar?  

Flestar rannsóknir á sviði UT hafa beinst að endamarkaðinum eða notendum. Lítið 

hefur verið fjallað um hina eiginlegu útvistunaraðila/framleiðendur á  UT afurðum og 

þjónustu. Hvernig eiga framleiðendur UT að kostnaðargreina afurðir sínar? Hvernig á 

Síminn að kostnaðargreina UT afurðir og þjónustur inni í VIST?  

Hvað varðar áhrif af UT hefur hagfræðileg greining á virði hennar og áhrif á 

starfsemi fyrirtækja tekið mið af einni háðri breytu í rekstri fyrirtækja, það er, 

framleiðni. Í greiningu á áhrifum innleiðingar af UT tækni inn í fyrirtæki er oft miðað 

við hvort framleiðniaukning eða hagkvæmni í rekstri hafi náðst vegna fjárfestingar 

eða innleiðingu á UT (Tallon, Kramer Gurbasani, 2001). Aðrar greiningaraðferðir sem 

vert er að hafa í huga eru til dæmis kostnaðar- og ábatagreining,  arðsemi 

fjárfestingar, arðsemi eigna , bætt stjórnun og aukin yfirsýn, hagræðing í rekstri, 

virðisaukning, markaðshlutdeild  og fleira. Kostnaðargreining á stærri eða dýrari 

fjárfestum í UT býr til þörf eftir einsleitum mælitækjum á ábata UT. Fjárfestingar í UT 

geta verið stórar eða litlar, allt frá því að vera fjárfesting í nettengdri tölvu með lén 

fyrir smáfyrirtæki í að fjárfesta í dýrum netþjónum til hýsingar á gögnum fyrirtækja, 

samskiptabúnaði eða forritum sem notuð er í rekstri.  
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 Að nota hagfræðilegar mælieiningar á virði UT er skynsamlegt vegna hlutleysis í 

mati á niðurstöðum á gögnum sem mælingar eru byggðar á. Gagnrýni á slíkar 

mælingar hefur beinst að því að ekki séu metin áhrif sem kennitölur nái ekki að 

mæla, til dæmis aukin gæði framleiðslu og þjónustu, betri samskipti við viðskiptavini, 

sem og betri stjórnun og yfirsýn. Hugtakið markvirkni fyrirtækis (e. organizational 

effectiveness)  sem segir til um hversu vel fyrirtæki nær þeim markmiðum sem það er 

búið að setja sér er mjög fjálglega notað þegar skoðuð eru rannsóknarrit sem fjalla 

um gengi fyrirtækja.  (Goodman and Pennings 1977). 

Venkatraman og Ramanujam (1986) setja fram áhugaverða umfjöllun varðandi 

mat á UT. Því er lýst að mælingar á markvirkni fyrirtækja hafi að geyma ákveðnar 

vísbendingar um hvernig rekstur fyrirtækis gangi, sem er mæling byggð á ákveðnum 

gögnum sem meta fjárhagslegt gengi. Fjárhagslegt gengi er mælt með ákveðnum 

einingum eins og söluaukningu, hagnaðaraukningu sem er mæld með arðsemi 

fjárfestingar og hagnaði sem hlutfall af sölu eða söluarðsemi og arðsemi hlutafjár.  

Mælieiningar sem taka mið af rekstri væru til dæmis að taka mið af markaðsstöðu 

og þá hvort minnki eða aukist samhliða notkun og fjárfestingu í UT, innleiðingu á 

nýjum vörum, gæðum á vörum og áhrif markaðssetningar. Til að fá heilsteypt mat á 

áhrifum UT þarf að skoða hvað ólíkar kennitölur og mælingar segja okkur til að fá 

samanburð þar sem engin ein mæling gefur nógu raunsæja mynd ein og sér. Einnig á 

að meta markvirkni fyrirtækis og því skynsamlegt að skoðaðar séu fleiri en ein 

mæling af óskyldum sviðum. Ein mæling, þótt hún gefi vísbendingu um rekstur og 

sýni rétt áhrif af UT, útskýrir ekki ein og sér áhrif UT á framleiðslu eða afköst.  

Ritaðar hafa verið ítarlegar greinar um hagfræði og viðskiptafræðilegar 

mælieiningar til þess að meta framlegð en minna hefur verið fjallað um það sem 

kallað er skynræn mæling á virði (e. perceptual measures of business value). Þrátt 

fyrir að þessar mælieiningar þyki ekki mjög haldbærar virðist greinast samfylgni við 

hagfræðilegar mælingar og kennitölur.  (Dess og Robinson (1984) og Vekatraman og 

Ramanujam (1987)). Gögn sem eru byggð á spurningalistum eða viðtölum við 

stjórnendur eða yfirmenn fyrirtækja eru víðast hvar mest notuð og byggt á þegar 

rannsóknir eru gerðar innan fyrirtækis til að meta skoðanir og hegðun. Hins vegar eru 

oft dregnar í efa niðurstöður slíkra rannsókna sem eru notaðar sem heimildir við 
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rannsóknir á UT. Rökstuðningur með rannsóknaraðferðinni er að 

yfirmenn/stjórnendur séu nógu vel að sér í rekstrarumhverfi sinna fyrirtækja til að 

geta metið áhrif af breytingum, því stjórnendur eru bæði beinir og óbeinir neytendur 

af UT. Því væri hægt að áætla að stjórnendur geti gefið greinargott mat á áhrifum og 

þróun í fyrirtækinu af völdum aukinna fjárfestinga í UT. Í ákveðnum tilfellum hafa 

stjórnendur og yfirmenn í einhverjum mæli meira að segja um ákvarðanir sem varða 

fjárfestingu í UT og hvar hún er nýtt í fyrirtækinu (Tallon, Kraemer, Gubaxani, 2001). 

Eftir því sem UT hefur orðið viðameiri og mikilvægari þáttur í rekstri og framleiðslu 

fyrirtækja hefur ákvörðunartaka um fjárfestingu í UT, hvernig UT nýtist og 

stefnumótun um það hverju hún á að áorka færst mikið inn á borð stjórnenda. 

Stjórnendur sem taka fjárfestingarákvarðanir er áhrif hafa á kaup og fjárfestingu í UT 

og fylgjast einnig með áhrifum af fjárfestingu á framleiðslu og rekstur eiga því að vera 

vel í stakk búnir að meta áhrif hennar. Til að meta hvort stjórnendur og yfirmenn 

innan fyrirtækis eða rekstrareiningar sjái sér hag í UT fjárfestingu og hvort hún nýtist 

og skapi verðmæti er spurning sem sett var fram af Tallon, Kraemer, Gubaxani (2001)  

og er svohljóðandi: 

 „Hafa framkvæmdaaðilar/stjórnendur mismunandi væntingar til UT? 

 Hvar innan virðiskeðjunnar sjá stjórnendur fyrir sér að verðmætasköpun 

eða hagræðing af völdum UT verði? 

 Hvaða tengsl eru á milli markmiða vegna UT og endanlegs ábata? 

 Að hvaða leyti getur fjárfesting í  UT aukið virði UT almennt innan 

fyrirtækis.“ (Tallon, Kraemer og Gubaxani, bls. 4, 2001) 

Ákveðinn vara þarf að setja á ef skoðanir og kannanir meðal stjórnenda eru 

notaðar sem staðgenglar fyrir gögn þegar meta á UT eða áhrif hennar. Stjórnendur 

gætu haft hag af því að ýkja áhrif fjárfestinga í UT sjálfum sér til framdráttar innan 

fyrirtækis. Einnig gætu áhrif af UT og fjárfestingum í henni verið bjöguð eða 

einfaldlega röng þar sem  framleiðsla er orðin það mikil og flókin að erfitt getur verið 

að meta heildstæð áhrif og ekki meta hið sanna gildi. Þetta eru hlutir sem ber að hafa 

í huga þegar skoðanir stjórnenda eru athugaðar og þær notaðar sem undirstaða mats 

fjárfestingar í UT og áhrifa hennar. Á hinn bóginn eru til rannsóknir sem hafa sýnt að 

skoðanir og mat stjórnenda sýnir samfylgni við meira hefðbundnar og reiknanlegar 
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stærðir sem meta áhrif fjárfestinga og verðmætasköpun af völdum UT. Í rannsókn 

Venkatraman og Ramanujam (1987) voru stjórnendur beðnir um að meta gengi 

fyrirtækis síns miðað við keppinauta með því að gefa huglægt mat á stærðum eins og 

aukningu á  tekjum og arðsemi fjárfestinga. Niðurstöður voru þær að fylgni var milli 

mats á stærðum og mælanlegum niðurstöðum byggðum á gögnum til þess að meta 

og reikna stærðir. Væri því hægt að nota skoðanir stjórnenda sem mælieiningu eða 

matseiningu á gengi eða rekstri fyrirtækja. Sem neytendur UT eru stjórnendur og 

yfirmenn með persónulega reynslu sem gæti nýst til að meta áhrif af fjárfestingum í 

sínum fyrirtækjum. Þar sem yfirmenn/stjórnendur eru tengdir umfjöllun og 

ákvarðanatöku sem varða UT hafa þeir ekki bara sína eigin reynslu að byggja á heldur 

einnig samstarfsmanna sinna, sérfræðinga og undirmanna þegar kemur að 

fjárfestingum í UT.  

Í rannsókn Broadbent og Weill (1993) var sýnt fram á að tengsl milli raungilda af 

útreiknuðum stærðum og álit og skoðanir stjórnenda, yfirmanna og sérfræðinga sýna 

fram á fylgni. Hægt er að færa rök fyrir því að eini mælikvarðinn á áhrifum af UT séu 

mælanleg gögn og kennitölur til að meta rekstur, þó er ekki hægt að útiloka 

sérfræðiþekkingu stjórnenda. Varnagla verður að setja við rannsóknir sem eingöngu 

byggja á huglægu mati þeirra eða þekkingu. Best væri að fara hinn gullna meðalveg 

sem er blanda af báðum aðferðum. 

Að reikna virði eða virðisaukningu felur í sér mat á mældum stærðum svo sem 

hagnaðaraukningu og fleiru, ásamt því að skoða huglægar stærðir eins og 

viðskiptavild, ánægju og könnun á upplifun neytenda, betri stjórnun og hagkvæmni í 

rekstri og bætts þjónustustigs. Hægt er að samtvinna aðferðir sem meta kostnaðarliði 

bæði með hagrænum aðferðum en einnig taka tillit til sérhæfingar stjórnenda og 

reynslu. Mikilvægt er að einbeita sér að þeim hluta fyrirtækis þar sem UT skapar 

verðmætin. Erfitt er að ákveða eina heildstæða aðferð sem hægt er að nota til að 

meta áhrif eða framlegð af UT sem myndi vera því sem næst algild. Berger (1988) 

heldur fram að skoða þurfi hvað UT eigi að hafa áhrif á og matið á henni þurfi að vera 

skynsamleg nálgun á þau áhrif. Þar með væri búið að auðvelda og jafnvel búið að búa 

til ákveðinn hljómgrunn um hvernig ber að meta áhrifin og væri það undir 

fyrirtækjum komið hversu mikið lengra þau vilja ganga.  Mælieiningar sem hægt væri 



 

36 

að nota til að meta áhrif af UT fjárfestingu væru til dæmis lækkun á 

stjórnunarkostnaði, framleiðsluaukning, breyting á þjónustu við viðskiptavini og 

markaðssetningar á nýjum vörum. 

Áhrif af UT eiga að vera greinanleg í þeim þjónustuleiðum eða sviðum þar sem hún 

er sett upp eða nýtt (Barua, Kriebel og Mukhopadhdyay, 1995). Hér er  fyrst og 

fremst verið að vitna til hagræðingar í fyrirtækjum sem taka UT í þjónustu sína til að 

aðstoða við framleiðslu eða hagræða í rekstri. Einnig á þetta við um aðila sem bjóða 

upp á þjónustu tengda UT. Þar þarf einnig að greina framlegðina af UT og þótt tekjur 

geti verið ljósar og auðvelt að reikna, þarf einnig að greina niður kostnað og sjá 

hvernig til hans er stofnað til að meta raunverulegar tekjur. Hvernig til kostnaðar er 

stofnað er ekki alltaf ljóst. 

Samkvæmt Porter og Miller (1991) eru ákveðnir þættir sem skapa verðmæti í 

fyrirtækjum. Þessir þættir eru flokkaðir í ákveðna frumþætti. Vörustjórnun á 

framleiðsluþáttum notaðir til framleiðslu afurða og þjónustu,  framleiðsla, 

vörustjórnun á framleiðslu frá fyrirtæki, markaðssetning og sala, þjónustu og 

stuðningsstarfsemi. UT býr til virði innan fyrirtækis með því að auka afköst eða 

framleiðni deilda innan fyrirtækis eða stuðla að hagræði með aukinni upplýsingagjöf 

eða breytingum í samskiptum. UT getur verið notuð til að fá betri upplýsingar til að 

vinna að skipulagningu og hjálpa við ákvörðunartöku. (Porter og Miller 1991). Hægt 

er að nota UT til að hafa betra samband við birgja og einnig betri yfirsýn á verði á 

þeim framleiðsluþáttum sem fyrirtækið þarf og verða þannig samkeppnishæfara 

(McFarlan (1991) og Bakos (1991)).  

Dæmi um framleiðslu með hjálp UT er notkun tölvuhönnunar til að hanna vöru og 

þjónustu og byggja hana á gögnum sem fengin eru með skoðanakönnunum á 

markaði (Kelley 1994). Gott dæmi um þetta er matvælamarkaðurinn þar sem ítarleg 

rannsókn er á bak við hverja einustu vöru allt frá útliti vörunnar sjálfrar til útlits 

umbúða. Hægt er að nota UT til að hanna nýjar þjónustur og vörur (Brooke, 1991) og 

einnig til að greina markaði og búa til markaðstækifæri (Pine, Peppers and Rogers, 

1995). UT getur aukið sölu með því að gefa góða yfirsýn yfir markaði og 

markaðstækifæri með því að greina stefnu eða sveiflur í sölu og fylgjast með sveiflum 

á markaði. Dæmi um þetta væru árstíðasveiflur í sölu flugmiða eða í sölu fasteigna. 
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UT getur greint markaðssveiflur og einnig greint áhrif af markaðssetningu (Porter og 

Miller 1991). 

UT getur auk þess haft jákvæð áhrif og bætt samskipti við neytendur (Ives and 

Learmonth, 1984). Bætt samskipti við neytendur og aukin þjónusta getur bætt 

markaðshlutdeild fyrirtækis og skapað meiri viðskiptavild og þar með auðveldað 

fyrirtækinu að verja sig og markaðshlutdeild sína gagnvart keppinautum. Einnig getur 

UT haft áhrif á mikilvæga samkeppnisaðila og þannig haft bein áhrif á 

samkeppnisstöðu. Með því að minnka framleiðslukostnað velheppnaðar 

markaðsherferðar og bæta samskipti við neytendur er fyrirtækið betur í stakk búið til 

að takast á við samkeppni á markaði (Porter and Millar, 1991). 

Markmið fyrirtækja með innleiðingu á UT geta verið mjög mismunandi og þegar 

um kostnaðarsamar fjárfestingar er að ræða þurfa stjórnendur að hafa skýra 

hugmynd um hvaða tilgangi hún á að þjóna. Porter (1985) stingur upp á eftirfarandi 

flokkun. Sjá mynd 3. 

Rekstraráhersla

MarkaðsáherslaEngin áhersla

Tvíhliða áhersla

Lág Lág Strategísk 
staðsetning

Há

Há

Markvirkni 
rekstrar

 

Mynd 3. UT áherslur og staðsetning (Tallon, 2001). 

Skilgreining á ásum er eftirfarandi: Markvirkni rekstrar (Y-ás) og strategísk 

staðsetning (x-ás) (e. operational effectiveness and strategic positioning). Markvirkni 

rekstrar snýr að því að fá sem mest úr aðföngum og tækni og átta sig betur á því 

hvenær þörf er á að endurnýja búnað, hvatningu til starfsmanna ásamt því að gefa 

innsýn inn í  hvernig tíminn er nýttur af stjórnendum. Þessi flokkur snýr að 

hagræðingu innan fyrirtækisins, það er, miðar að því að draga úr kostnaði og auka 

framleiðni. 
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Hinn flokkurinn, strategísk staðsetning, snýr að markaði. UT er notuð til að öðlast 

greiðari aðgang að viðskiptavinum, hagræða þjónustu og fá upplýsingar til að auka 

markaðshlutdeild og búa til betri samkeppnisstöðu ásamt því að geta betur brugðist 

við breyttum kröfum viðskiptavina. Fyrirtæki geta verið skilgreind með hátt gildi í 

báðum flokkum og lága í báðum eða einhverja samsetningu þar á milli. Þessi 

samsetning af stöðu á ásum ræður því í hvaða kassa á myndinni skilgreining á 

fyrirtæki fellur í. 

Ef fyrirtæki er með hátt gildi í markvirkni rekstrar en lítil áhersla er lögð á 

strategíska staðsetningu fellur skilgreining á fyrirtæki í efsta kassann til vinstri og það 

er flokkað sem fyrirtæki með rekstraráherslu. Fyrirtæki sem eru skilgreind með 

rekstraráherslu hafa vel skilgreind markmið fyrir UT sem miða að því að bæta rekstur. 

Eru helstu markmið þeirra að lækka rekstrarkostnað, bæta ferla innan fyrirtækis með 

því að skoða þætti eins og gæði þjónustu, þjónustuhraða og lágmarka bið við að 

koma vöru á markað. Helstu not af UT sem fyrirtækið hefur er til greininga á innri 

starfsemi fyrirtækis eins og áður hefur verið útskýrt. 

Ef fyrirtæki er skilgreint með lágt gildi í markvirkni rekstrar og strategískri 

staðsetningu er fyrirtækið með enga áherslu,  þar sem engin sérstök markmið eru 

sett fyrir UT og stjórnendur/yfirmenn sýna lítinn áhuga á að nýta hana og frekar er 

litið á fjárfestingu í UT sem kostnað sem eigi að lágmarka heldur en fjárfestingu sem 

getur hjálpað fyrirtæki til langframa. Tallon (2001) telur að þetta eigi helst við um 

fyrirtæki þar sem stjórnendur hafa neikvæða reynslu af UT og eigi þeir þá til að fresta 

fjárfestingum  til að lágmarka kostnað.  

Sé fyrirtæki skilgreint með hátt gildi í markvirkni rekstrar og hátt í strategískri 

staðsetningu fellur skilgreining í efri kassa hægra megin á mynd 4 sem heitir  tvíhliða 

áhersla, sem þýðir að  UT samtvinnar markaðsáherslu og rekstraráherslu í einhverju 

formi í rekstrinum. Þessi fyrirtæki leggja meiri áherslu á markvirkni rekstrar og nota 

UT til að fylgjast með mörkuðum og finna nýja markaði fyrir vöru sína og þjónustu. Í 

Tallon (2001) er vitnað í viðtöl við yfirmenn fyrirtækja sem flokkuðust með tvíhliða 

áherslu. Kom þar fram að markmið þeirra með notkun UT var bæði að fylgjast með 

vexti tekna sem og að fylgjast með nýjum tækifærum fyrir fyrirtæki á markaði. Það er 

annað en í fyrirtækjum sem flokkast með enga áherslu þar sem yfirmenn telja að UT 
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sé ekki nauðsynleg í rekstri fyrirtækis þá kemur fram að skoðun stjórnenda og 

yfirmanna í fyrirtækjum með tvíhliða áherslu er á öndverðum meiði og þeir telja UT 

vera mjög nauðsynlega í rekstri og að árangur fyrirtækis byggist á henni. 

Sé skilgreining hinsvegar með hátt gildi í strategískri staðsetningu en lítið í 

markvirkni rekstrar lendir skilgreining í neðri hægri kassa. Flokkast fyrirtæki þá með 

markaðsáherslu og notar samkvæmt því UT til að bæta stöðu og samkeppnishæfni á 

markaði. Ekki er hægt að halda því fram að þótt fyrirtæki leggi höfuðáherslu á að 

skoða markaði séu þau verr í stakk búin til að greina framleiðslu og innri kostnað. 

Tallon (2001) bendir á að til þess að geta skipulagt sig eftir markaði og 

viðskiptamönnum þarf ákveðna vitneskju um innri kostnaðarliði líka. 

Stutt samantekt á hugtökunum er eftirfarandi. Engin áhersla táknar að UT er ekki 

eða ómarkvisst notuð í rekstri fyrirtækis. Rekstraráhersla  táknar að UT er notuð til að 

draga úr kostnaði og auka gæði og hraða framleiðslu og auka alhliða skilvirkni. 

Markaðsáhersla táknar að UT er notað til upplýsingaöflunar um  markaði og 

greiningar á tækifærum sem og greiningar á breytingum á markaði. Tvíhliða áhersla 

er sambland af rekstraráherslu og markaðsáherslu í einhverju formi. 

Earl (1989) telur að úttekt á UT fjárfestingu bæði fyrir og eftir að tækni er tekin til 

notkunar sé undirstaða fyrir því hversu vel hún er notuð í rekstri og jákvæð áhrif og 

stefnumótun séu í kringum hana. Af þessu tvennu heldur Earl fram að úttekt eftir að 

tækni hefur verið tekin í notkun sé  mikilvægari. 

Könnun sem Tallon og meðhöfundar (Tallon, Kramer og Gurbaxani, 2001)  

framkvæmdu meðal 304 fyrirtækja og byggð var á viðtölum og svörum stjórnenda og 

framkvæmdarstjóra leiddi af sér eftirfarandi niðurstöður: 

 „Engin áhersla (Unfocused) 48 (16%) 

 Rekstraráhersla (Operation- focus) 138 (45%) 

 Markaðsáhersla (Market focus) 25 (8%) 

 Tvíhliða áhersla (Dual focus): 93 (31%) 

Alls 304 fyrirtæki.“ (Tallon,Kramer og Gurbaxani, bls. 15 ,2001 ) 
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Niðurstaðan er sú að rekstraráhersla er algengasta notkun á UT innan fyrirtækja. 

Þannig er helsti ávinningur fyrirtækja af UT hagræðing í rekstri, lækkun kostnaðar og 

aukin framleiðni. Bendir þetta til þess að ef fyrirtæki fjárfesta í UT  sé það 

markmiðasett hvernig sú tækni eigi að nýtast innan fyrirtækis. Sjá mynd 4. 

Hverju á UT að breyta 

eða hvar á hún að hafa 

áhrif

Stjórnunar 

áhrif

Útreiknað virði UT

Skilgreind 

markmið

Óskilgreind 

markmið

Virðis

aukning

Gengi 

fyrirtækis

  

Mynd 4. Módel fyrir áhrif UT á virði fyrirtækja (Tallon, 2001). 

4.1 Skilgreining á kostnaði og lög og reglur á markaði 

Í kostnaðarlegu tilliti skiptir máli að vera kominn með góða skilgreiningu á þeim 

kostnaði sem skoðaður verður. Síminn er ekki með markaðsráðandi stöðu í rekstri 

kerfa fyrir fyrirtæki er vilji til að fara eftir öllum þeim skilgreiningum og lögum sem 

fyrirtæki í markaðsráðandi stöðu þurfa að hlíta (Ásu Rún Björnsdóttur, 2011). Horft er 

til reglna Evrópusambandsins varðandi túlkun á samkeppnislögum og hvernig skal 

rannsaka markaði. Þar er horft á lagabókstaf Evrópusambandsins, lagagrein 82. EC 

sem varðar reglur um samkeppni fyrirtækja. 

Við skoðun á þeirri lagagrein og túlkun hennar er stuðist við The law and 

economics of Article 82. EC eftir Robert O‘Donoghue og A. Jorge Padilla (2006) og The 

economics of EC Competition law: Concepts, application and measurements, eftir 

Simon Bishop and Mike Walker (2002). Við mat á kostnaði er stuðst við eftirfarandi 

skilgreiningar á kostnaði sem  Donoghue og Padilla settu fram. 

Eftirfarandi hugtök fjallað verður um hér eru almennt notuð í hagfræði. 

Grunnhugmyndin er sú að fyrirtæki reyna að hámarka hagnað af vöru og þjónustu 

með það í huga að hafa jaðartekjur jákvæðar á móti jaðarkostnaði. Kostnaður sem 

breytist með breytingum á framleiddu magni er breytilegur kostnaður, en kostnaður 
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sem breytist ekki með framleiddu magni er skilgreindur sem fastur kostnaður. Aðgát 

skal höfð þegar kostnaður er flokkaður þar sem í sumum tilvikum getur verið erfitt að 

flokka kostnað niður í fastan eða breytilegan ef hægt er að færa rök fyrir báðum 

möguleikum. Summan af föstum og breytilegum kostnaði er heildarkostnaður. 

Kostnaður getur verið meðaltal af framleiddu magni og gefur því nýja 

kostnaðarmælingu. Til dæmis er meðaltal heildarkostnaðar summa af meðaltali 

breytilegs kostnaðar og meðaltals fasts kostnaðar. 

Jaðarkostnaður getur verið lauslega skilgreindur sem kostnaður við hverja 

framleidda viðbótareiningu, það er, kostnaður við að framleiða eina einingu í viðbót 

af vöru eða þjónustu. Jaðarkostnaður er mælieining sem nær aðeins til  breytilegs 

kostnaðar þar sem fastur kostnaður er ætíð sá sami óháð framleiddu magni. 

Einnig er gott að hafa á hreinu skilgreiningar á kostnaði sem ekki er afturkræfur  

og kostnað sem hægt er að komast undan (e. avodiable cost). Skilgreiningar eiga við 

um fastan kostnað og hvort hægt sé að ná honum til baka að öllu eða mestu leyti 

síðar meir. Dæmi um þetta er til dæmis endurkræfur kostnaður við kaup á byggingu 

sem hægt er að selja þegar hennar þarf ekki lengur við eða framleiðslu er hætt. Þá 

gengur söluverð upp í kostnað. Á móti kemur sokkinn kostnaður (Donoghue, bls. 238, 

2006) sem ekki fæst aftur eftir að til hans hefur verið stofnað. Önnur skilgreining er 

sameiginlegur kostnaður (joint cost). Algengt er að fyrirtæki séu þannig uppbyggð að 

þau selja fleiri en eina vöru.  Þessar vörur geta kostað sameiginlega upphæð sem 

deila þarf niður á hverja vöru eftir sérstakri formúlu. Einnig þarf að skoða kostnað 

vegna framleiðslu þegar um sameiginlegan kostnað er að ræða. Hugtakið 

sameiginlegur kostnaður er því notað þegar framleidd er ein vara og framleiðsla á  

henni leiðir til framleiðslu á annari vöru.  

Önnur hugtök sem útskýra þarf hér er langtímakostnaður og 

skammtímakostnaður. Grunn skilgreining á mismun langtímakostnaðar og 

skammtímakostnaðar er að til skamms tíma, það er, þess tímabils sem 

skammtímakostnaður tekur til, er ekki hægt að breyta ráðandi breytum, eins og 

tækjakosti og framleiðslu án þess að valda viðbótarkostnaði. Til langs tíma er allur 

kostnaður breytilegur. Skýringin er sú að til langs tíma er hægt að gera breytingar á 
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framleiðslu, selja eða kaupa fastafjármuni, til dæmis  húsnæði eða tæki sem skal nota 

við framleiðslu á vöru eða þjónustu.  

4.2 Eftirspurn og framboðsföll 

Eftirspurn vöru= f (verð á vöru, verð á tengdum vörum, væntingar, kostnaður tengdur 

vöru, smekkur neytenda). 

Framboðsfall vöru= f (verð á vöru, verð á tengdum vörum, verð á aðföngum). 

Framboð og eftirspurn af vörum leita í jafnvægi til langs tíma og taka mið af 

ýmsum þáttum og má sjá föllin hér fyrir ofan sem dæmi. Sjá mynd 5. 

 

 

Mynd 5. Jafnvægi framboðs og eftirspurnar. 

Ef eftirspurn eykst leitar eftirspurnarferill til hægri og fer frá E1 til E2. Með aukinni 

eftirspurn hækkar verð á markaði og framboðsferill einnig til langs tíma til að mæta 

breyttum forsendum á markaði og leita í nýtt jafnvægi og færast frá F1 til F2. Mun því 

selt magn á markaði fara frá x1 í x2. Sjá mynd 6. 
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Mynd 6. Langtíma jafnvægi framboðs og eftirspurnar. 

Ákveðnar afurðir sem boðið er upp á í VIST kalla á fjárfestingu í tækjabúnaði. Hve 

mikið er hægt að bjóða upp af hýsingarplássi og gagnavistun fer bæði eftir tækjakosti 

sem er til umráða og plássi í tækjasölum og aðgengi. Til að geta aukið framboð getur 

fyrirtæki eins og Síminn þurft að leggja til fjármuni til fjárfestingar í tækjabúnaði og 

jafnvel sérhæfðu vinnuafli og aðstöðu sem stuðlar að auknum föstum kostnaði. Sem 

framleiðandi þarf fyrirtæki að ákveða á hvaða framboðsbili  það vill vera. Sjá mynd 7.  

Til langs tíma litið getur fyrirtæki mætt allri eftirspurn. 
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Mynd 7. Skammtíma og langtíma framleiðslubil. 

Í mynd 8 er fyrirtækið til skamms tíma bundið ákveðnu framleiðslubili og hefur 

takmarkaða getu til að draga saman/auka umsvif. Innan hvers þreps er svo hægt að 

auka framleitt magn eða þjónustu án þess að þurfa að grípa til fjárfestinga eða auka 

kostnað verulega. Gefum okkur að framboðs og eftirspurnarferlar séu kúptir. 

Framboðsferlinn er kúptur vegna þess að eftir því sem meira er framleitt þarf fleiri  

framleiðsluþætti til þess að mæta aukinni eftirspurn, sem eykur fastan kostnað. Eftir 

því sem verð hækkar á markaði þá má búast við að aukin samkeppni leiði til þess að 

umframhagnaður til skamms tíma muni hverfa til langs tíma og nýtt jafnvægi náist. 
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Mynd 8. Skammtíma framleiðslubil í jafnvægi. 

Fyrirtækið er komið á framleiðslubil í x1 og eftirspurnarlína í mynd 9 færist til 

hægri frá E1 í E2. Til skamms tíma getur fyrirtæki ekki annað umframeftirspurn sem 

hefur myndast en til langs tíma flyst framboðsferill frá F1 í F2 og nýtt jafnvægi 

myndast í x2 og eru komið á nýjan framboðsferil. Með aukningu í framboði með tilliti 

til VIST, gæti falist aukning í vinnuafli, tækjabúnaði og svo framvegis. Innan nýs 

jafnvægis hefur fyrirtæki ákveðið svigrúm til að auka eða minnka umsvif. Ef horft er 

frá VIST getur Síminn á ákveðnu kostnaðarbili bætt við sig viðskiptavinum eða dregið 

saman umsvif. Ef  aukning yrði í eftirspurn eftir hýsingu eða öðru þyrfti Síminn að 

auka framboð sitt með meiri fjárfestingu á til dæmis tækjabúnaði og væri þá búinn að 

auka fastan kostnað en um leið auka framboð sitt einnig. Sjá mynd 9. 
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Mynd 9. Langtíma framleiðslubil í jafnvægi. 

Að selja vöru á undirverði skammtímakostnaðar er oftast ekki rökrétt nema að því 

fylgi markaðsáætlun varðandi rekstur til lengri tíma og langtímahagnaður bæti upp 

þetta tímabundna tap. Skoðum því hvernig verð er í samanburði við langtímakostnað 

betri mælikvarði á hvort hagnaður er hámarkaður (Donoghue, bls. 238, 2006). Þegar 

langtímakostnaður er skoðaður innheldur hann allan viðeigandi kostnað. Til dæmis 

allan sokkinn kostnað, rannsóknarkostnað, tengd gjöld, birgðakostnað, kostnað við 

að brjótast inn á markaði og fleira. Langtímakostnaður er líka talinn betri mælieining 

vegna þess að innifalið í honum er núvirði framleiðslueininga með 

endurnýjunarkostnaði (e. replacement cost). Vanda þarf til verka þegar skilgreint er 

tímabil skammtímakostnaðar eða langtímakostnaðar. Tímabilið sem er tekið til 

skoðunar getur haft mikil áhrif á mat á kostnaði af þeirri einföldu ástæðu að til 

skamms tíma er nær allur kostnaður fastur en til langs tíma þá er allur kostnaður 

breytilegur.  

4.3 Staða Símans á markaði   

Síminn er ekki með markaðsráðandi hlutdeild á framboði upplýsingatækniþjónustu á 

fyrirtækjamarkaði. Síminn á í mikilli samkeppni við önnur fyrirtæki á þeim markaði og 

má þar nefna Skyggni og Skýrr. Árið 2006 kom Anza inn á markaðinn í UT þjónustu, 

hýsingu og rekstri fyrir fyrirtæki en var svo sameinað undir kennitölu Símans árið 
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2007. Hefur Síminn síðan verið að auka umsvif sín á þessum markaði ásamt því að 

vera að auka þjónustumöguleika og framboð þjónustu.   
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5 Kostnaðargreining á VIST  

VIST skiptist í afurðir og þjónustu. Þar ber helst að nefna Póst- og vefþjónustu, 

hýsingu, gagnageymslu, afritun, vmware (sýndarvélar) og fleira. Hér verður fjallað um 

heildarniðurstöður í VIST og skoðaðar afurðir sem flokkast undir Póst- og vefþjónustu 

og gagnageymslur. 

VIST (Póst og vefþjónusta í bókhaldi Símans) 

UT afurðir Símans undir VIST    

  

 

Póst- og vefþjónusta    

  Hýsing     

  Gagnageymsla    

  Afritun     

  Vmware     

  o.s.frv.       

Eins og sjá má á mynd 10 þá hafa tekjur af þjónustunni verið stígandi ef tekjur 

aftur til ársins 2008 eru skoðaðar.  Þrátt fyrir miklar sveiflur í tekjum þá hafa tekjur 

verið stígandi og vöxtur verið í þjónustunni. Umtalsverð uppbygging hefur verið innan 

Símans og markaður fyrir UT afurðir á fyrirtækjamarkaði gefur mikla möguleika.  

 

 

Mynd 10. Tekjur af VIST á hvern mánuð (Síminn greiningardeild, 2010) 
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Sjá má aukningu í tekjum sem VIST hefur gefið af sér og með því að taka línulega 

nálgun á tekjurnar eru tekjur rísandi. Heildartekjur Símans af VIST þjónustu fóru frá 

tæpum 546 milljónum árið 2008 í 632 milljónir 2010 og jukust um tæp 15,7%. Sjá 

mynd 11. 

 

 

Mynd 11. Heildartekjur af VIST í krónum árin 2008-2010 (Síminn greiningardeild, 2010). 

Ef skoðuð eru gögn frá því rétt eftir hrun árið 2008,  hefur kostnaður fyrir VIST 

(póst- og vefþjónusta inni í bókhaldi) verið stigvaxandi. Árið 2008 voru rekstrargjöld 

vegna póst- og vefþjónustu 18,8 milljónir en árið 2009 jukust þau upp í 58,3 milljónir 

og 2010 voru rekstrargjöld kominn upp í 350 milljónir. Á milli áranna 2008 til 2010 

hafa rekstargjöld af Vist (póst- og vefþjónustu) því aukist um 331,2 milljónir. Þetta 

kemur á móti auknum umsvifum á markaði.  

Erfitt er að greina niður tekjur og fá samanburð milli ára á tímabilinu 2008-2010 á 

sama hátt vegna mismunandi skráningarvenju í bókhaldi á milli ára. Í töflu 10 sjást 

rekstrartekjur, rekstragjöld, hagnað f. fjármagnsliði, afskriftir, yfirstjórn, stoðdeildir 

og skatta og svo loks hagnað/tap af VIST (póst- og vefþjónustu) árið 2010. Þá voru 

rekstrartekjur 497,6 milljónir.  Af tekjunum eru stærstu liðirnir mánaðargjöld sem eru 

477 milljónir en þó ber að hafa í huga að samkvæmt bókhaldi eru afslættir upp á 5,3 

milljónir yfir árið af útseldri þjónustu.  
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Tafla 10. VIST (Póst- og vefþjónustu) Hagnaður/tap árið 2010 (Síminn Bókhald, 2010). 

VIST (Póst og vefþjónusta) í kr.         

Árið 2010 Rekstrartekjur Rekstrargjöld 

Hagnað f. 

Fjármagnsliði, afskriftir 
frh. 

Hagnaður/tap árið 
2010 

Janúar    39.916.607         19.931.248      

                                        

19.985.358      

                         

8.327.996      

Febrúar    42.606.680         30.595.770      
                                        
12.010.910      

                         
1.529.926      

Mars    37.295.337         30.047.296      

                                          

7.248.041      -    2.550.279      

Apríl    39.286.430         29.371.033      
                                          
9.915.398      -       995.791      

Maí    38.906.654         40.792.198      -    1.885.544      -   12.538.012      

Júní    37.253.354         29.679.999      
                                          
7.573.355      -  2.256.217      

Júlí    56.376.430         33.260.458      

                                        

23.115.972      17.625.954      

Ágúst    37.845.143         34.228.310      
                                          
3.616.833      -   8.365.965      

September    39.625.610         29.246.297      

                                        

10.379.313      -   1.111.428      

Október    39.389.366         25.470.490      
                                        
13.918.875      -     332.558      

Nóvember    48.941.277         19.999.137      

                                        

28.942.140         11.933.283      

Desember    40.111.135         37.799.898      
                                          
2.311.237      -  96.869.454      

Samtals 
    497.554.022      

    

360.422.134      

                                      

137.131.888      
-     85.602.545      

       

frh. Hagnað f. fjármagnsliði, afskriftir, yfirstjórn og stoðdeildir og skatta       

 

Útseld vinna er 6 milljónir og tekjur af stofngjöldum 15,3 milljónir. Aftur á móti eru 

stærstu kostnaðarliðirnir á VIST (Póst- og vefþjónustu) ýmsir innri rekstrarsamningar 

214,7 milljónir, vinnulaun starfsmanna sem voru 111 milljónir árið 2010 og útseld 

vinna 9,2 milljónir. Allar þessar upphæðir voru undir liðnum Innri þjónusta. Heildar 

kostnaðarverð seldrar þjónustu er 9,5 milljónir.  

Á  mynd 12 og 13 er hægt að sjá myndrænt rekstrartekjur, rekstrargjöld og hagnað 

f. fjármagnsliði, afskriftir, yfirstjórn, stoðdeildir og skatta. 
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Mynd 12. VIST - Rekstraryfirlit fyrir árið 2010 (1) (Síminn bókhald, 2010). 

Áhugavert er að skoða desembermánuð þar sem hagnaður fellur mikið og 

rekstrargjöld hækka frá mánuðunum á undan og eru nær jöfn rekstrartekjum. Kemur 

það til vegna afskrifta sem bókfærast á VIST (Póst- og vefþjónustu) sem veldur auknu 

tapi á þeim mánuði sem dregur niður afkomu ársins í heild eins og sést vel á mynd 

13. 

 

Mynd 13. VIST - Rekstraryfirlit fyrir árið 2010 (2) (Síminn bókhald, 2010). 

Ef skoðaður er hagnaður fyrir skatta, fjármagnstekjur, stoðdeildir og yfirstjórn og 

horft til línulegrar dreifni á mánaðargögn á mynd 14 þá virðist hagnaður hafa staðið í 
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stað að meðaltali yfir árið 2010 þrátt fyrir miklar sveiflur. Hægt er að fá mismunandi 

niðurstöðu á greiningu hagnaðar út fá því hvaða tölfræðiaðferð er notuð til að greina 

gögnin. Ef skoðuð er línuleg nálgun á mynd 14-1 virðist sem hagnaður hafi staðið í 

stað á árinu 2010. Ef skoðuð er log nálgun virðist sem hagnaður sé örlítið rísandi. Sjá 

mynd 14-2. Í síðustu myndinni er notað hreyfanlegt meðaltal til að skoða betur 

sveiflur sem eru í hagnaðartölum. Þar sést að hagnaður dregst saman á fyrra hluta 

ársins en fer svo vaxandi frá júní og til ársloka. Sjá mynd 14-3. Notuð er tveggja 

mánaða töf á breytum (t-2).  

Þrátt fyrir að endanlegt tap í desembermánuði dragi árið niður í heild eins og 

fjallað var um í töflu 10 og myndum 13 og 14 er hagnaður af VIST þjónustu fyrir 

fjármagnsliði, afskriftir, yfirstjórn og stoðdeildir og skatta, að standa í stað yfir árið 

eða jafnvel að aukast lítillega. 
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Mynd 14. Hagnaður f. fjármagnsliði, afskriftir, yfirstjórn og stoðdeildir og skatta (Síminn bókhald). 



 

54 

5.1 Upplýsingatæknikostnaður 

Skynsamlegt er að skoða og greina innri kostnað sem skapast á milli deilda. 

Áhugavert er að skoða þann kostnað sem verður til þegar kerfisrekstur (deild innan 

Fyrirtækjasviðs Símans) „gjaldfærir þjónustu“ eins og það er nefnt í bókhaldinu. 

Vöruframboð fyrirtækja er innri kostnaður sem er gjaldfærður á milli deilda. 

Lykilatriði er að þessi kostnaður sé auðgreinanlegur. Í þessum kostnaði er rukkuð 

þjónusta frá Kerfisrekstri vegna VIST undir liðnum ýmsir innri rekstrarsamningar og 

hýsingarreksturs 10 milljónir á mánuði og yfir árið er sú upphæð 120 milljónir sem 

leggst á Póst- og vefþjónustu. Aðrar stórar greiðslur eru afritanir v/hýsingarþjónustu 

um 5,8 milljónir, gagnalausnir tæpar 1,5 milljónir á mánuði, gjöld vegna hýsingar 

tæpar 913 þúsund á mánuði og loks vegna sýndarvélar v/póst og vefþjónustu 450 

þúsund á mánuði. Sjá mynd 15. 

 

Mynd 15. Ýmsir innri gjaldaliðir (Síminn bókhald, 2010). 

Samanlagt yfir árið er þetta kostnaður upp á 214,7 milljónir. Þetta, ásamt útseldri 

vinnu upp á 9,2 milljónir, er sett saman í bókhaldslykilinn Innri 

tölvuþjónustukostnaður og er að upphæð 223,8 milljónir. Í viðtölum við stjórnendur 

deilda kom fram að þeim fannst oft erfitt að átta sig á raunverulegum kostnaði 

varðandi þjónustu Símans innan VIST. Fyrsta skref er að greina þessar tæpu 223,8 

milljónir undir Innri tölvuþjónustukostnaði í bókhaldi fyrirtækisins. Eins og sagt hefur 



 

55 

verið frá áður verður það meginmarkmið að reyna að finna kostnað fyrir VIST 

þjónustu, það er, hýsingu og gagnageymslu eins og mögulegt er með fyrirliggjandi 

gögnum. 

Hægt verður að sjá meira um þennan kostnað síðar þegar farið verður yfir 

líkanagerð og hvernig hægt er að fara yfir og greina niður kostnað á þjónustuna. 

Þjónustur innan VIST gjaldfært milli deilda ýmsir innri rekstrarsamningar. 

5.2 Greiningaraðferðir 

Greina þarf hvort eigi að fjárfesta í UT og einnig til að meta áhrif hennar á fyrirtæki. Í 

nútíma fyrirtækjaumhverfi verður sífellt mikilvægara að fjárfestingar í UT séu bæði 

markmiðasettar og ábatagreindar með það í huga hverju fjárfesting skilar til 

fyrirtækisins. Fjárfestingar í UT geta verið kostnaðarsamar og getur sá kostnaður 

aukist töluvert ef ekki hefur verið vandað til þeirrar vinnu og greiningar á þörfum 

fyrirtækisins og hverju tæknin myndi skila. Við greiningu á hverju fjárfesting í UT 

skilar fyrirtækinu verður fjallað  um nokkrar aðferðir sem hægt er að nota til verksins. 

En af hverju er ekki bara notast við eina aðferð? Í ROI greiningu eru aðferðir margar 

og mismunandi og aldrei skyldi taka eina niðurstöðu sem gefna og lýsandi fyrir 

orsakasamhengi. Mælingar og líkön gefa vísbendingu um hver niðurstaða gæti verið 

og önnur aðferðarfræði gæti komið með aðra niðurstöðu. Með því að blanda saman 

innan skynsamlegra marka aðferðarfræðum og nota mismunandi módel til að nálgast 

niðurstöðuna yfir ákveðið tímabil fást sterkari vísbendingar en ella um hver hin rétta 

niðurstaða gæti verið. 

 Nokkrum grunnspurningum varðandi hverju UT á að skila fyrirtækinu eða hvert 

hlutverk hennar innan fyrirtækisins á að vera er skynsamlegt að spyrja og svara áður 

en fjárfest er. Cresswell (2004)  setur fram eftirfarandi viðmið sem fyrirtæki eigi að 

íhuga og markmiðasetja samkvæmt svo að fjárfestingar í UT séu sem farsælastar.  
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 „Strategísk markmið sem ROI greining á að ná utan um. 

 Staða og mikilvægi UT innan skipurits fyrirtækis. Hverjum á UT að þjóna og 

hvernig verður það mælt. 

 Hvernig líkön og greiningu á að nota. Hvaða aðferðir ná best utan um 

markmið UT. 

 Hvernig passar ROI greiningin inn í ákvörðunarferlið fyrir UT.“ (Cresswell, 

bls. 6, 2004) 

Cresswell (2004) útskýrir betur þessi markmið. Samkvæmt honum er dæmi um  

strategísk markmið að ROI greiningin þurfi að sýna fram á það hvort fjárfestingin 

styrki grunnstarfsemi stofnunar/fyrirtækis, hverjir séu áhættuþættir sem tengdir séu 

fjárfestingunni, mun fjárfesting hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á rekstur, er 

nauðsynlegt að framkvæma greiningu á fjárfestingu og að lokum hvort ábati 

verkefnis réttlæti ROI greiningu og ef svo er, hversu ítarleg skuli hún vera. 

Þegar Cresswell talar um mikilvægi innan skipurits (innan fyrirtækis) er hann að 

vísa til beins kostnaðar sem getur fallið til vegna nýrrar tækni innan fyrirtækis og 

óbeinan kostnað sem gæti fallið til vegna hliðarverkefna ef þarf til dæmis að 

endurnýja önnur kerfi eða ferla til að UT nýtist sem skildi. Einnig þarf að gera sér 

grein fyrir mögulegum afleiddum kostnaði sem fellur til ef þarf til dæmis að þjálfa 

starfsfólk í að nota nýjan búnað. Annar kostnaður getur verið tengdur því að 

vinnuferlar breytast og vinnuflæði hefur áhrif á vinnuafrakstur meðan nýtt kerfi er að 

taka yfir. 

Hvaða líkön og greiningu skal nota? Þriðja áherslan samkvæmt Cresswell (2004), 

er á það að greining eigi að svara grunnspurningum. Hvað varðar fjármálahliðina er 

spurningin sú hvort fyrirtækið hafi efni á breytingum eða nýju kerfi og hvort þetta 

nýja kerfi muni borga sig upp með ábata. Ef lagt er í fjárfestingu, hverju mun þessi 

fjárfesting skila okkur í ábata. Munu vera einhverjar hliðarverkanir sem hafa jákvæð 

áhrif á aðra starfsemi í fyrirtækinu? Ef það er metið svo þarf að gera mat á þeim 

áhrifum. 

Fyrirtæki og stofnanir eru pólitísk umhverfi og mun ákvörðun um fjárfestingu því 

aldrei aðeins vera studd af ROI greiningu einróma (greining á arðsemi fjárfestingar). 

Við vinnu greiningar skal taka eftirfarandi áhættuliði með til íhugunar. Sjá mynd 16. 
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Cresswell (2004) flokkar áhættuþætti niður í eftirfarandi flokka: stjórnunarþætti, 

skipulagsþætti, viðskiptaþætti og tæknilega þætti. Við mat á áhættuþáttum þarf fyrst 

að greina hvaða áhættuþættir eiga við þá UT fjárfestingu sem á að ráðast í. Meta þarf 

skaðann sem getur orðið eða mögulegan kostnað. Reyna þarf að meta líkur á að þessi 

áhættuþáttur verði að veruleika og að síðustu að finna aðferðir eða leiðir til að 

minnka áhættu ef mögulegt er. 

Stjórnunarþættir   Skipulagsþættir       

           

Ótti við mistök   Flókið skipurit     

Skipt ákvörðunarvald Mismunandi markmið og hagsmunir deilda. 

Fjárhagsáætlun á ársgrundvelli. Skortur á sterkri stjórnun    

                

           

Viðskiptaþættir   Tæknilegirþættir     

           

Áhrif á kjarnastarfsemi Hraðar breytingar í tækni.    

Ótti við breytingar á kjarnastarfs. Stærð og flækjustig breytinga.    

     Samvinna og samskipti við hliðstæð kerfi. 

                

Mynd 16. Flokkun áhættuþátta (Cresswell, 2004) 

 Til að taka þetta saman eru stærstu spurningarnar sem þeir sem taka ákvörðun 

um fjárfestingu vilja fá svarað þegar skoðuð er arðsemi fjárfestinga eftirfarandi:  

1) Hver er heildarkostnaðurinn, innifalið í því er bæði beinn og óbeinn 

kostnaður.   

2) Hver er vænt hagræðing eða ábati af fjárfestingunni og hvernig skal hann 

mældur.  

3) Hvernig styður fjárfestingin við markmið fyrirtækisins.  

4) Hvernig mun fjárfestingin í UT bæta starf eða auka framleiðni innan 

fyrirtækisins eða einingar sem hún er bundin við. Dæmi um það væri að 

einfalda stjórnun, lækka kostnað, auka öryggi og auka við framleiðni. 

5) Hverjir eru áhættuþættir við verkefnið og mat á þeim.  

6) Mun verkefnið hafa áhrif á samkeppnishæfni fyrirtækisins.  

7) Hvernig mælingar verða gerðar til að meta árangur af fjárfestingu. 
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Svörin við fyrrgreindum spurningum eru notuð til að meta áhrif UT í gegnum 

fyrirtækið og víðar. Því ítarlegra sem matið er því betra. Sjá má á mynd 17 líkan af 

áhrifum UT tækni og fjárfestingar í gegnum fyrirtækið/deild/stofnun og áfram. 

Verkefnið hefur ákveðinn kostnað og arð sem tengist því. Verkefnið hefur áhrif á 

viðskiptaferla sem hefur áhrif á stofnun eða deild sem verkefnið tilheyrir sem getur 

svo haldið áfram að valda breytingum í nánasta umhverfi eða innan fyrirtækis ef 

hugsað er í samhengi við UT afurðir. 

UT verkefni

Viðskipta ferli

Stofnun

Umhverfi

Fjárfesting/ 

kostnaður

Arður

  

Mynd 17. Áhrif UT  fjárfestingar (Cresswell, 2004). 

Aðferðir kynntar til að meta áhrif fjárfestinga í UT þjónustu eru ABC greining, 

samkeppnislíkan Porters, aðhvarfsgreiningar á virði fyrirtækis og núvirðingaraðferðir. 

5.2.1 ABC greining 

Erfitt er úr því bókhaldskerfi sem Síminn styðst við að greina kostnað niður á afurðir í 

VIST þjónustu. Eitt af markmiðum þessarar ritgerðar var að finna út hvort að það væri 

hægt að greina kostnað niður á afurðir út frá núverandi bókhaldskerfi. Það var því 

miður ekki hægt. Með það í huga er fjallað um ABC greiningu ( Activity based 

costing). 

Vandamál í utanumhaldi vegna UT er að stórum hluta að halda utan um þann 

kostnað sem nýttur er til verðmætasköpunar og halda honum greinanlegum. Það er 

einnig hlutverk bókhaldskerfa sem halda utan um kostnað, það er,  

kostnaðarbókhaldskerfi. Tilgangur kostnaðarbókhaldskerfa er að halda utan um 

kostnað og safna saman upplýsingum og setja í rétta bókhaldslykla. Einnig metur það 
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kostnað við að þróa, framleiða, selja, dreifa vöru og þjónustu. Til að einfalda þetta 

ennþá meira er verið að reyna að tengja kostnað eða kostnaði við eina eða fleiri 

kostnaðarstöð og getur það verið framleidd vara, deild innan fyrirtækis eða annað. 

Hér skoðum við tvö kerfi sem við getum sett saman og haldið utan um. ABC greining 

hefur fengið mikla umfjöllun varðandi greiningu á kostnaði vegna UT. Ítarlega er 

fjallað um ABC greiningu í bók Horngren, Sundem, Stratton, Teall,  Management 

Accounting, fjórðu útgáfu (2002). ABC greining getur haft þau áhrif að niðurstöður 

greiningar á kostnaðarþáttum leiði til þess að kostnaður sem áður var greindur sem 

óbeinn kostnaður verður beinn kostnaður. Vegna þess að ABC telur fram meira af 

kostnaði sem beinan kostnað en önnur eldri bókhaldskerfi kemur fram sú 

hliðarverkun að stjórnendur geta fjallað um kostnað af vöru af meira öryggi. ABC 

getur betur skilgreint rekstrareiningar sem eru með háan sameiginlegan eða fastan 

kostnað og þannig hjálpað til við að lækka kostnað með því að greina hvar kostnaður 

er of mikill. Þess ber að geta að ABC er dýrara og viðameira kerfi en mörg önnur, en 

það er nokkuð sem getur fælt fyrirtæki frá því að nota það. Eftir því sem markaðir 

minnka og samkeppni verður harðari verður ætíð mikilvægara að gera sér grein fyrir 

hvar jaðarinn í framleiðslu er. 

 Í tækniumhverfi er líftími vöru oft á tíðum ekki langur og getur því verið erfitt að 

breyta verði við ákveðnar aðstæður. Tíminn frá því að vara er í þróun og þar til hún er 

sett á markað hefur styst til muna og ef villur koma upp við kostnaðargreiningu á 

vöru vegna rangra upplýsinga getur það valdið ákveðnum skaða eða tekjumissi. Að 

lokum ber að nefna rök fyrir því að ABC kostnaðargreining sé notuð. Fyrsta má nefna 

hvatningu til starfsmanna og stjórnenda varðandi rekstur deilda, mælieiningar á 

hagnað og mælieiningar yfir verðmætasköpun, eignir, framleiðslugetu og réttlætingu 

á kostnaði á VIST þjónustu og afurðum. Roztocki og Weistroffer (2004) setja fram 

líkan, sjá mynd 18, til að sýna skref  ABC greiningar. 
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Virðiskeðja

Helstu aðgerðir

Bókhaldsgögn

Núverandi 

kostnaðar struktur

Áætlun um nýjan 

kostnaðar struktur

UT fjárfesting sem 

að mælt er með

Taka ákvörðun um 

fjárfestingu.

Finna aðgerðir
Finna út og setja 

kostnað á aðgerðir

Áætluð áhrif UT á 

kostnað helstu 

aðgerða

Meta nýjan 

kostnaðarstruktur

Skref 1 Skref 2 Skref 3 Skref 4

 

Mynd 18. Skref ABC greiningar (Roztocki og Weistroffer ,2004). 

Í grein sinni benda Mutschler, Zarvic og Reichert (2007), á ákveðna uppröðun 

vinnu við að greina rekstur og fyrirtæki með ABC greiningu og er hún eftirfarandi: 

1) Skref 1. Setja upp líkan af þeim rekstrareiningum sem greining tekur til,  byggt 

á þeim gögnum sem til umráða eru.  

2) Skref 2. Greina á milli kostnaðar sem er virðisaukandi eða ekki og flokkum 

kostnað. Á milli frumaðgerð (Primary activities) eða stuðningsaðgerðar 

(secondary activities), milli nauðsynlegra eða ónauðsynlegra aðgerðar. Aðgerð 

er skilgreind sem virðisaukandi ef framleiðni af er tengd þörfum neytenda. 

Frumaðgerðir styðja beint  markmið fyrirtækis á meðan stuðningsaðgerðir  

styðja við frumaðgerðir.  

3) Skref 3. Kostnaði safnað saman fyrir þessar aðgerðir og er þetta sá kostnaður 

sem fer í að framleiða vörur og þjónustur sem fyrirtæki býður upp á. Þessi 

kostnaður getur verið tengdur þróunarkostnaði afurða og rannsókna og 

fjárfestingum í fastafjármunum, til dæmis tækjabúnaði. 

4) Skref 4. Heildarkostnaður reiknaður fyrir hverja aðgerð. Á þessu stigi er 

einungis kostnaður reiknaður en ekki skoðað hvar til hans var stofnað. 

5) Skref 5. Reiknaður kostnaður á einingu. Þó kostnaðareiningar geti tekið til 

fleiri en einnar vöru eða þjónustu er reynt að ákveða hvaða vara eða þjónusta 
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er fyrsta stigs þjónusta. Reiknaður er upp einingarkostnaður og er það gert 

með því að deila heildarkostnaði aðfanga (e. total input cost), en inni í því er 

áætlaður kostnaður af stuðningsaðgerðum (e. assigned cost af secondary 

output), með afurðum af frumaðgerðum (e. primary activity output). Af því 

leiðir að afurð frumaðgerða (e. primary output) verður að vera mælanleg og 

þar af leiðandi hægt að finna út magn eða stærð. Af þessum lista er fenginn sá 

kostnaður sem hver aðgerð felur í sér.  

6) Skref 6. Útreikningur á einingarverði framleiðsluþátta og kostnaður aðgerða 

er notaður sem grundvöllur til að finna út lágmarksverð, eða útreikningur til 

að finna út hvort  hagkvæmni sé á framleiðslu eða framleiðsluþáttum. 

5.2.2 Virðiskeðja. 

Tallon (2001) setur fram virðiskeðju á þann hátt að hún er  samansett úr 

rekstrareiningum sem saman mynda virði fyrir fyrirtæki (sjá mynd 19). Hringurinn í 

miðjunni sýna/sýnir sameiginlega starfsemi sem rekstrareiningar hafa. Með því að 

meta UT er hægt að skoða hvernig kostnaður af UT myndi nýtast fyrirtæki til bæði 

sparnaðar og aukinnar framleiðni. Með því að skoða virðiskeðju fyrirtækis þá er hægt 

að meta áhrif fjárfestingar á virði fyrirtækis með hagrannsóknaraðferðum og meta 

áhrif deilda á virði fyrirtækis. 

 

Mynd 19. Skipting á virði fyrirtækis í rekstrareiningar (Tallon, Kraemer og Mooney, 2001) 

 Á mynd 20 sést að háða breytan er virði fyrirtækis en óháðu breyturnar eru þættir 

sem saman mynda  virðiskeðju sem notuð er til að meta breytingar á  virði fyrirtækis. 
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Breytur sem hafa áhrif á jöfnu eru skv. Tallon (2001), eftirfarandi: tengsl við birgja, 

skipulagningu framleiðslu, breytingar á  markaðsetningu, tengsl við viðskiptavini, 

breytingar á framleiðslu og þjónustu, aukin samkeppnishæfni, mælanleg aukning á 

hagkvæmni og virkni. Með því að setja upp gögn með línulegri aðhvarfsgreiningu, og 

ef til er mælanlegt gagnasafn fyrir fyrrgreindar breytur, er hægt að meta breytingar 

og áhrif á virði fyrir og eftir fjárfestingu í UT. Þessar breytur eru óháðu breyturnar 

sem notaðar voru til að meta áhrif af UT. 

Tengsl við Birgja

Hagkvæmni í 

framleiðslu

Markaðssetningar 

stuðningur

Samskipti við 

viðskiptavini

Aukning í 

framleiðslu og 

þjónustu

Aukin 

samkeppnishæfni

Aukin hagkvæmni 

og afköst í rekstri

Virði fyrirtækis

Hagrannsóknarmódel til mælingar og greingar 

á virði UT fyrir virði rekstrar

Breytur

1


2


3


4


5


6


7


 

Mynd 20. Breytur sem hafa áhrif á virði fyrirtækis (Tallon, Kraemer og Mooney ,2001). 

Aðrar undirbreytur tengdar þessum óháðu breytum væru svo skipulag fyrirtækis, 

hvernig mannauður er nýttur, tækniþróun innan fyrirtækis og hagkvæmni í 

innkaupum.   Ef aðeins er hugsað um VIST þjónustuna sem dæmi þá er verið að selja 

aðgang að þjónustu fyrir fyrirtæki. Það sem gerir þjónustuna aðlaðandi í augum 

viðskiptavina er í fyrsta lagi að fyrirtæki sjá sér hag í að láta annan aðila sjá um UT 
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þjónustu, það er, fyrirtæki sjá kostnaðarhagræði í því að greiða fyrir til dæmis póst- 

og vefþjónustu, hýsingu og gagnageymslu. Á móti kemur að Síminn þarf að geta gert 

sér betur grein fyrir hver kostnaður fyrirtækisins er af því að veita þjónustuna og geta 

þá lágmarkað hann á sviðum þar sem hægt er að minnka kostnað. 

Kerfisrekstur sér um framleiðslu á þjónustunni ef svo má segja; uppsetningu, 

viðhald á vélbúnaði og innkaupum. Starfsmenn innan Kerfisreksturs sjá um eftirlit 

með tækjasal og innkaupum á skápum og gagnageymslum sem eru notaðir til að geta 

boðið upp á hýsingu fyrir viðskiptavini. Verðmætin í VIST verða því til innan tveggja 

deilda: Kerfisrekstri og Þjónustu. Sjá mynd 21.  

Birgjar Kerfisrekstur Þjónusta Viðskiptavinir

Kostnaður Framleiðsla
Sala/

þjónusta
Tekjur

Deildir innan Símans

 

Mynd 21. Deildir innan Símans tengdar VIST (Síminn). 

Til kostnaðar má telja kaup og endurnýjun á tækjabúnaði, viðhald og afskriftir á 

tækjabúnaði, kaup á forritum, aðgangi að forritum og stýrikerfum og öðrum 

tilfallandi búnaði. Sala, þjónusta og samskipti við viðskiptavini eða neytendur 

þjónustunnar fer svo fram í gegnum Þjónustusvið (sjá mynd 1). Virðiskeðja (mynd 23) 

sýnir ferlið á deildarskipulagi vegna reksturs á VIST þjónustu Símans. 

5.2.3 Samkeppnislíkan Porters  

Mikil samkeppni ríki á markaði fyrir UT afurðir til fyrirtækja og aðgang að þjónustu. 

Þegar markaðsstyrkur Símans á UT markaði með VIST er skoðaður þarf að huga að 

nokkrum atriðum. Mutschler, Zarvic og Reichert (2007) fjalla um samkeppnislíkan 

Porters. Porter skoðar stöðu fyrirtækis á markaði í samkeppnisumhverfi. Bæði greinir 

líkanið markaðsstöðu og eins hvar fyrirtækið hefur samkeppnisyfirburði. Líkanið 

byggir á greiningu í 5 skrefum á þáttum sem móta samkeppnisumhverfi á markaði.  

1) „Skref 1. Innkoma á markað: Tekin er fyrir sú spurning hversu erfitt eða 

auðvelt er að komast inn á markað, það er, í gegnum markaðshindranir. 

2) Skref 2. Ógnanir varðandi staðkvæmdarvörur. Fjallað um hversu miklar 

líkur eru á að viðskiptavinir geti leitað til keppinauta varðandi þjónustu eða 
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vöru. Þessi hætta er mikil þegar til er staðkvæmdarvara eða þjónusta sem 

kemur í stað þeirrar sem fyrirtæki er með og er jafnvel ódýrari og hægt að 

nálgast með lítilli fyrirhöfn.  

3) Skref 3. Máttur kaupanda.  Skoðaður er og metinn máttur kaupanda til að 

pressa niður verð og hafa áhrif á  jaðarverð. 

4) Skref 4 Máttur seljenda. Skoðað er vald seljenda og rannsakað hversu sterk 

staða framleiðenda er. Staða framleiðenda er sterkari eftir því sem aðilar 

inni á markaði eru færri. Sterkust er hún þar sem nokkrir stórir seljendur 

eða framleiðendur eru á einokunarmarkaði eða fákeppnismarkaði. 

5) Skref 5. Samkeppni á milli aðila á markaði. Skoðað er hversu mikil 

samkeppni er á milli aðila á markaði.“ (Mutschler, Zarvic og Reichert, bls. 

15, 2007) 

Takmark fyrirtækja er að aðlaga sig að þessum samkeppnisöflum á þann hátt að 

staða fyrirtækis verði sem best. Greint er á milli raunlægra aðgerða (e. physical 

activities) eða upplýsingaaðgerða (e.informational activities)  sem bæta 

markaðsstöðu út frá því hvernig þau hafa áhrif á keppinauta og 

samkeppnisaðstæður. Samkvæmt Porter eru það raunlægar aðgerðir sem halda utan 

um allar aðgerðir sem eru tengdar framleiðslu eða þjónustu við afurðir. 

Upplýsingaaðgerðir eru aftur á móti byggðar á reynslu, þekkingu, innsæi, og öðrum 

síður mælanlegum þáttum. 

Líkanið hefur verið gagnrýnt umtalsvert og skulu hér nefnd nokkur dæmi um það. 

Líkanið þykir gera ráð fyrir fullkomnum markaði og af því leiðir að því meira sem 

markaður er háður lögum og reglum sem hindra hinn fullkomna markað því minna á 

líkanið við. Líkanið þykir þægilegt að nota þegar verið er að fást við einfalda markaði 

eða fákeppnismarkaði en verður frekar óhentugt eftir því sem við færumst nær 

fullkomnum markaði með fjölda markaðsaðila sem keppa á honum. Að lokum má 

nefna að líkanið byggir á þeirri forsendu að samkeppni sé til staðar og tekur því ekki 

tillit til samstarfs milli fyrirtækja á markaði, eða þegjandi samkomulags um verð. Það 

byggir því á þeirri forsendu að samkeppnisaðilar séu sífellt að reyna að bæta stöðu 

sína eftir lögmálum samkeppninnar. 



 

65 

Líkanið ekki gallalaust en hægt er að nota það fyrir innlendan UT markað. Það ríkir  

samkeppni milli fyrirtækja og á sumum sviðum fákeppni. Markaður er viðráðanlega 

stór og tiltölulega auðvelt er að ná til starfsmanna og stjórnenda á markaði sem hafa 

sérfræðiþekkingu tengda störfum sínum ásamt gögnum. 

5.2.4 Núvirðingaraðferðir 

Þegar metin er arðsemi af fjárfestingu getur verið nauðsynlegt að taka inn í áætlanir 

minnkandi raunvirði peninga yfir tímabil. En hvaða aðferðarfræði skal nota til að taka 

inn í útreikninga minnkandi raunvirði fjármagns yfir líftíma fjárfestingar? Bæði 

kostnaður og arður af UT fjárfestingum fellur til yfir ákveðið tímabil. Auk þess væri 

ekkert óvenjulegt við það að kostnaður félli til áður en arðsemi verður mælanleg. 

Verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands er 2,5% og hefur frá ársbyrjun 2010 til apríl 

2011  lækkað frá 10,9% í janúar 2010 niður í 2,8% í apríl árið 2011 (sjá mynd 24). 

Meðalverðbólga árið 2010 var 7,5% (breyting á vísitölu neysluverðs frá árinu 1988 án 

húsnæðis). Því lengri tími sem líður á milli þess sem kostnaður er greiddur og þar til 

verkefni ber arð því meira magnast áhrif af lækkandi raungildi peninga. 

  

Mynd 22. Breytingar á vísitölu neysluverðs (án húsnæðis á ársgrunni 1988). (Hagstofa Íslands, 2010) 

Gagnlegar aðferðir til að reikna virði fjárfestingar og taka með tímaþátt peninga 

eru núvirðisaðferðin og innri vextir.  Formúlan fyrir útreikning á núvirðisaðferð er 

eftirfarandi. 
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V= verð greiðsluflæðis, ai= greiðsla i, N = fjöldi greiðslna. 

Báðar aðferðir nota upphafskostnað og áætlað tekjustreymi yfir tímabil sem grunn 

fyrir útreikninga til að sjá hver nauðsynlegur arður af UT fjárfestingu þarf að vera til 

að verkefni sé réttlætanlegt. Slíkir útreikningar þurfa ákveðinn áætlaðan tímaramma 

um hvernig bæði kostnaður og tekjur falla til ásamt því að áætla verðbólgu sem hefur 

áhrif á verðmæti peninga á milli tímabila. Fjárfestingu er áætlað að hafa ákveðinn 

líftíma og að honum loknum er hún annaðhvort verðlaus eða hefur ákveðið hrakvirði. 

Vegna þess að UT er oft hátæknibúnaður eða aðferðarfræði sem hefur oft skamman 

líftíma þarf að fara mjög varlega í að áætla hrakvirði eigna. 

5.3 Framlegð af VIST 

Margar aðferðir eru til að meta framlegð fyrirtækja. Ýmsar kennitölur og 

mælieiningar eru notaðar í þeim tilgangi og hafa allar sína kosti og galla. Í töflu 11 eru 

notaðar EBIT og EBITDA við greiningu á gögnum sem fengin eru úr bókhaldskerfi 

Símans, VIST (Póst- og vefþjónustu). Skoðað er árið 2010. 

Tafla 11. EBIT, EBITDA og framlegð (Síminn bókhald, 2010). 

Árið 2010 EBIT EBIT/sölutekjur EBITDA EBITDA/sölutekjur 

Janúar       8.366.209 kr.  20,96%     19.985.358 kr.  50,07% 

 febrúar        1.570.055 kr.  3,68%     12.010.910 kr.  28,19% 

Mars -     2.515.828 kr.  -6,75%       7.248.041 kr.  19,43% 

Apríl -        958.806 kr.  -2,44%       9.915.398 kr.  25,24% 

Maí -   12.500.853 kr.  -32,13% -     1.885.544 kr.  -4,85% 

Júní -     2.221.198 kr.  -5,96%       7.573.355 kr.  20,33% 

Júlí     17.680.197 kr.  31,36%     23.115.972 kr.  41,00% 

Ágúst -     8.331.686 kr.  -22,02%       3.616.833 kr.  9,56% 

september -     1.074.371 kr.  -2,71%     10.379.313 kr.  26,19% 

Október -        272.953 kr.  -0,69%     13.918.875 kr.  35,34% 

Nóvember     12.003.156 kr.  24,53%     28.942.140 kr.  59,14% 

Desember -   96.807.795 kr.  -241,35%       2.311.237 kr.  5,76% 

     

Meðaltal -     7.088.656 kr.  -19,46%     11.427.657 kr.  26,28% 
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Grundvallarreglan þegar metnar eru kennitölur varðandi þjónustuleiðir er að ekki 

má eingöngu horfa á eina mælieiningu heldur þarf að skoða nokkrar gerðir af 

kennitölum og mælieiningum þannig að hægt sé að fá heilsteypta mynd af 

rekstrinum og því sem mælt er.Kennitölurnar EBIT og EBITDA eru mikið notaðar af 

fyrirtækjum og eru þekktar kennitölur til að meta rekstur.  Útreikningur á þessum 

stærðum er eftirfarandi: EBIT= Tekjur - kostnaður af seldri vöru- rekstrarkostnaður. 

EBIT framlegð eða hagnaðarhlutfall = EBIT / sölutekjur.  EBITDA er gagnleg kennitala 

en er frekar notuð til að meta stærri fyrirtæki sem hafa mikla skuldsetningu og eignir.  

EBITDA er hagnaður fyrir skatta, vexti, afskriftir og niðurgreiðslu skulda. 

Í töflu 11 verða niðurstöður mjög ólíkar varðandi meðaltal yfir árið eftir því hvor 

aðferðin er notuð. Meiri halli er á VIST ef notuð er EBIT kennitalan en ef við metum 

með EBITDA. Með EBIT er meðal framlegð yfir árið  neikvæð um -19,5% og er vert að 

benda á öfgagildi í desember sem er -241% í EBIT framlegð. Er þar gjaldfært inn á 

Póst- og vefþjónustu sameiginlegur kostnaður upp á 99 milljónir. Þetta er gjaldfært 

sem kostnaður vegna Tæknisviðs.  

5.4 Verðlagning á VIST afurðum og þjónustu 

Listaverð (e. list price) er það verð á vöru sem framleiðandi eða seljandi er tilbúinn að 

selja vöruna á eða heildsöluverð framleiðanda. Listaverð þarf ekki að vera það verð 

sem sett er á vöruna af framleiðanda og tengist í raun ekki álagningu á vörunni. 

Verðlagning fer meira eftir aðstæðum fyrirtækja og þá hvernig framboðs- og 

eftirspurnarlögmálin hafa áhrif á verð. Vara sem minna framboð er af en eftirspurn 

ætti að seljast á hærra verði heldur en listaverði.  

Hagnaðarprósenta eða álagning er einfaldlega munur á söluverði einingar af vöru 

til neytanda og kostnaði við framleiðslu á einingu sem jafngildir álagningu. Nokkrar 

aðferðir eru notaðar til að reikna álagningu en algengast er að taka allan kostnað af 

vöru með í útreikning ef átt er við almenna vöru. Í eitthverjum tilfellum er kostnaður 

við framleiðslu ekki bara nýttur við framleiðslu á stakri tegund af vöru heldur 

samnýttur. Dæmi um það væri rafmagn, húsnæðiskostnaður og fleira sem myndar 

fastan kostnað sem ætti að reiknast niður á UT afurðir og þjónustur. Ef skoðaðir eru 

kostnaðarliðir sem heyra undir VIST (Póst- og vefþjónustu) væri ákjósanlegt ef hægt 

væri að greina kostnað niður á afurðir og þjónustur. Hinsvegar getur það reynst erfitt 
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þegar um flókin bókhaldskerfi er að ræða og þarf að vinna upplýsingar út 

bókhaldskerfum þar sem búið er að steypa kostnaði saman.  

Í slíkum aðstæðum liggur það beinast við að gera ákveðnar reiknireglur til að 

reikna kostnað. Ein hugmynd sem lögð er fram hér er að þar sem erfitt er að greina í 

sundur fastan kostnað verði hlutfall af tekjum það sem ræður því hvernig kostnaður 

er greindur niður, hvort sem það væru tekjur síðasta árs eða meðaltal x ára á undan. 

Hægt væri að reikna hversu hátt hlutfall af tekjum þjónustan leggur til og á móti 

hversu mikið hlutfall af föstum kostnaði afurð eða þjónusta ætti að bera. Út frá því 

væri hægt að reikna teygni og skoða afurð með  búntun (e. bundling) í huga, það er, 

hvort  varan er tengd annarri vöru eða hvort hún stendur ein. Frá teygni er greint 

hversu verðnæm eða óverðnæm hún er. Með þessum upplýsingum væri hægt að 

skoða hver álagning á vörunni ætti í raun að vera út frá reiknireglu og bera saman við 

hvernig sambærilegar vörur eru verðlagðar hjá keppinautum. Með slíkum útreikningi 

á kostnaði væri auðveldara að skoða hvaða afslætti væri hægt að gefa af þjónustu. Ef 

skoðuð er heildarþjónusta viðskiptavinar er hægt að sjá heildarstöðuna, þó gefinn sé 

afsláttur og tekið á sig tap af einni þjónustu þá gæti álagning annarrar vegið þar upp á 

móti. Stór þáttur í að halda viðskiptavinum er að hafa til staðar ákveðið umbunarkerfi 

handa traustum viðskiptavinum.  

5.5 Kostnaðargreining á VIST þjónustum 

Heildartekjur bókaðar undir póst- og vefþjónustu er 453,2 milljónir fyrir árið 2010 og 

heildartekjur af VIST afurðum og þjónustu í heild er 626,5 milljónir fyrir árið 2010. Við 

greiningu á kostnaði þarf að sundurgreina hann niður í fastan og breytilegan kostnað. 

Með frekari sundurgreiningu væri hægt að sjá hvort kostnaður er sameiginlegur eða 

sundurgreinanlegur og hvort kostnað vegna vöru sé hægt að tengja við framleiðslu 

hennar. Dæmi um það væri húsakosnaður eða húsaleiga, launakostnaður 

starfsmanna, skrifstofukostnaður og fjárfestingar í tækjum og sérhæfðum búnaði. 

Annar kostnaður er breytilegur kostnaður og skiptist þá bæði í sértækan og 

sameiginlegan eftir vörum og þarf að taka hvern vöruflokk fyrir sig og meta hann. 

Undir það gætu flokkast leyfisgjöld fyrir áframsölu eða endursölu á ýmsum 

vöruflokkum, uppfærslur sem greiða þarf fyrir, lénakostnaður, stofngjöld og fleira. 
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Þegar þessar upplýsingar liggja fyrir má hefjast handa við að verðleggja þjónustu og 

finna jaðarinn. Þeir þjónustuvalmöguleikar í VIST sem skoðaðir verða eru  

-          Gagnavistun 

-          Hýsing pr. U 

-          VIST (það er, VIST 3) 

-          Netfang með vírussvörn 

-          Vefsvæði 

-          DNS 

Ennfremur skiptast þessar afurðir niður í tekjulykla og sumar vöruliðir greinast í 

fleiri en einn flokk. Flokkun á tekjulyklum er eftirfarandi 

 Endursala leyfa 

 Hýsing 

 Kerfisveita 

 Póstur og vefþjónusta 

 Rekstrarþjónusta. 
 

5.5.1 Gagnavistun 

Gagnavistun er þjónusta sem Síminn býður viðskiptavinum í VIST. Þjónustan hentar 

fyrirtækjum sem eru með mikið af mikilvægum gögnum innan fyrirtækis. Í 

gagnavistun felst mikið öryggi því gögn eru vistuð og afrituð reglulega í gagnaverum 

Símans. Tekjur bókaðar á lykilinn gagnavistun á hvert gígabæt (GB) á árinu 2010 eru 

1.2 milljónir. Ef skoðaður er gjaldfærður bókhaldskostnaður sem bókaður er á 

gagnavistun í (sap *39 Kerfis/Kjarna/Gagnageymslur) eru tekjufærðar undir liðnum 

ýmsir innri rekstrarsamningar- 17,7 milljónir til viðbótar við þessar tekjur. Þessar 17,7 

milljónir á árinu 2010 eru skráðar í bókhaldi sem gagnalausnir v/hýsingarþjónustu og 

eru gjaldfærðar á póst- og vefþjónustu (21100 VIST). Bókfærður heildarhalli af 

gagnageymslunni eru tæpar 30 milljónir undir liðnum kostnaður vegna tæknisviðs og 

munar þar mest um afskriftir á hugbúnaði og tölvubúnaði upp á tæpar 31,8 milljónir. 

Kostnaðarverð seldrar þjónustu var aftur á móti 2,8 milljónir árið 2010. Erfiðara er að 
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finna kostnað á hvert GB af þjónustunni þar sem meira þyrfti af tæknilegum 

upplýsingum, til dæmis upplýsingar um skápa sem notaðir eru til gagnavistunar, 

geymslupláss í GB, kostnað við skápa og vinnu til að geta komið með nálgun á þeim 

kostnaði. Hlutfall Gagnavistunar á hvert GB af heildartekjum í VIST er 0,19% 

5.5.2 Hýsing 

Hýsingarþjónusta Símans felur í sér að Síminn VIST hýsir tækjabúnað viðskiptavina 

sinna sem kjósa að nýta sér þessa þjónustu í þar til gerðum vélasölum sem eru undir 

stöðugu eftirliti og viðhaldi og hlíta ströngustu öryggiskröfum. Hagur viðskiptavina af 

þessari þjónustu er að þurfa ekki að hafa dýra tæknimenn í fullri vinnu við að sjá um 

og viðhalda búnaði heldur geta verið öruggir með sín kerfi vitandi að þau eru undir 

eftirliti fagmanna. Hýsing er tekjufærð á tvo bókhaldslykla, annarsvegar á póst- og 

vefþjónustu og hinsvegar á hýsingu.   

Tafla 12. Tekjur af hýsingu VIST árið 2010 (Síminn greiningardeild, 2010). 

Hýsing Tekjur   

Tekjufært á Póst og vefþjónusta Árið 2010 í kr. 

 Hýsing          1.397.432      

 Hýsing á blade             388.901      

 Hýsing á SQL grunni               61.500      

 Hýsing á vef á Virtual server             215.250      

 Hýsing Lísu             420.000      

 Hýsing og rekstur kerfa      113.925.111      

 Hýsing og rekstur vefja             184.500      

 Hýsing sértæks hugbúnaðar          1.506.053      

 Hýsing vélbúnaðar (U) - A rými          2.338.241      

  Hýsing vélbúnaðar skv. Tilboði          4.427.768      

Samtals.       124.864.756      
 
 
 
   

Tekjufært á Hýsing     

 Hýsing á blade               34.416      

 Hýsing sértæks hugbúnaðar             133.810      

 Hýsing vélbúnaðar (U) - A rými             208.430      

  Hýsing vélbúnaðar skv. Tilboði             371.509      

Samtals.              748.165      

Hýsing samtals            125.612.921 
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Stærstu tekjuliðirnir eru bókaðir undir póst- og vefþjónustu. Samanlagðar tekjur af 

hýsingu bókaðar undir póst- og vefþjónustu eru 124,8 milljónir árið 2010 en bókað 

undir hýsingu eru 748 þúsund. Sjá töflu 12. Þar eru stærstu tekjuliðirnir Hýsing og 

rekstur kerfa með 113,9 milljónir, Hýsing vélbúnaðar skv. tilboði 4,4 milljónir, Hýsing 

vélbúnaðar (U) í A rými 2,3 milljónir og Hýsing sértæks hugbúnaðar er 1,5 milljón. 

Samanlagt er tekjufært á Póst og vefþjónustu 124,8 milljónir og tekjufært er á 

hýsingu 748 þúsund. Heildartekjur af Hýsingu eru því um 125,6 milljónir á árinu 2010 

og samanlagðar tekjur af fjórum stærstu bókfærðu tekjuliðunum eru 97% af 

heildartekjum af hýsingu. Heildartekjur af hýsingu eru um 20% af tekjum af  VIST.  

Ef skoðaður er bókfærður kostnaður við þjónustuna sést að (*39 Kerfisrek/Hýsing 

og rekstur/ Hýsing og rekstur) rekstrargjöld eru samtals 199 milljónir í hagnað. Helstu 

kostnaðarliðir fyrir fjármagnsliði eru kostnaðarverð seldrar þjónustu (525 þúsund), 

skrifstofu og stjórnunarkostnaður (3,8 milljónir), tölvu og hugbúnaðarkostnaður (1,2 

milljónir), Innri þjónusta (360 þúsund), innri símakostnaður (5,8 milljónir), innri 

hússnæðiskostnaður sem felur í sér húsaleigu er 4 milljónir fyrir árið. 

Innri tölvuþjónustukostnaður er 116.2 milljónir og eru það ýmsir innri 

rekstrarsamningar sem er 120 milljóna bókuð innkoma. Útskýring á þessum lið eru 

tekjufærðar upphæðir yfir árið undir „Vist og hýsingarrekstur“ og eru mótbókaðar á  

UT-kerfi vegna reksturs á innri kerfum símans eins og gjaldalykillinn segir. Það eru 

innlagnir upp á 10 milljónir sem bókaðar eru með mánaðar millibili á árinu, níu eru 

bókaðar á  UT- kerfi en þrjár eru á póst og vefþjónustu og mun þetta vera vegna 

breytinga í bókhaldskerfum. Annar tekjufærður liður er bókaður undir yfirstjórn og 

stoðdeildir sem er jákvæður um 98,8 milljónir. Þar er bókaður kostnaður vegna 

tæknisviðs sem er jákvæð um 104 milljónir.  Þetta er bókfærður kostnaður við vinnu 

vegna hinna ýmsu kerfa Símans, óviðkomandi þjónustu sem er beintengd VIST  sem 

og þjónustu sem er tengd VIST.  

5.5.3 VIST 

Vist 1, Vist 2, og Vist 3 eru grunnpakkar sem eru sérsniðnir að þörfum fyrirtækja. 

Pakkarnir eru mismunandi og geta hentað litlum, meðalstórum eða stærri 

fyrirtækjum eftir því hvað á við og viðskiptavinir þurfa.  Innifalið í þeim eru 

fyrirtækjapóstur og geymslupláss og heimasvæði fyrir starfsmenn, afritun á 
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heimasvæði og pósti, vistun léns og heimasíðu fyrir fyrirtækið. Fullkominn vírusvörn á 

tölvur starfsmanna og aðgangur að þjónustuborði og Microsoft Exchange umhverfi. 

Starfsmenn vinna því í öruggu umhverfi Símans. Hversu mikið er greitt fyrir 

pakka/áskrift fer eftir hvaða áskrift viðskiptavinur velur sér og hverjar hans þarfir eru. 

Bókfærðar tekjur af vistþjónustu eru tekjufærðar á tvo bókhaldslykla, undir póst- 

og vefþjónustu og undir kerfisveitu. Heildartekjur bókaðar á póst- og vefþjónustu eru 

22,6 milljónir fyrir árið 2010 en á Kerfisveitu er bókuð 1 milljón, samanlagt 23,6 

milljónir. 

Þar af eru tveir stærstu liðirnir bókaðir á póst- og vefþjónustu mánaðargjald af 

VIST samkvæmt tilboði 8,3 milljónir og mánaðargjald af VIST 3, 7,9 milljónir (sjá töflu 

13). VIST 3 er því 1,2% af heildartekjum af bókuðum tekjum í VIST þjónustu. 

Heildartekjur af VIST afurðum úr gögnum greiningardeildar eru 626,5 milljónir árið 

2010. 

Tafla 13. Tekjur af VIST þjónustu Símans (Síminn greiningardeild, 2010). 

Póstur og vefþjónusta Árið 2010 í kr. 

 Mánaðargjald  VIST 1      2.511.794      

 Mánaðargjald  VIST 2      3.147.522      

 Mánaðargjald  VIST 3      7.933.935      

 Mánaðargjald VIST NAV         725.762      

  

Mánaðargjald VIST skv. 

tilboði      8.293.335      

Samtals     22.612.349      

   

Kerfisveita   

 Mánaðargjald  VIST 2         455.858      

  Mánaðargjald  VIST 3         615.789      

Samtals       1.071.647      

 

Heildarkostnaður við VIST (skv. bókhaldi *39 Kerfis/hýsing/VIST) er með bókuðum 

afskriftum og vaxtagjöldum er 24,3 milljónir fyrir árið 2010. Af því er kostnaðarverð 

seldrar þjónustu 17,2 milljónir og tölvu- og hugbúnaðarkostnaður 2,1 milljón. Innri 

þjónusta er 2,8 milljónir og afskriftir og vaxtagjöld 2,2 milljónir. 

Í VIST 3 greiðir fyrirtæki fyrir pakkann 6.790 kr. á hvern starfsmann. Þjónustan 

felur í sér eftirfarandi:  
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 Fyrirtækjapóstur og heimasvæði með samtals 1 GB geymsluplássi á hvern 

starfsmann. 

 Afritun á heimasvæði og pósti 

 Vistun léns og heimasíðu fyrir fyrirtækið, 50 MB. 

 Aðgangur að þjónustuborði 

 Vírussvörn á tölvu starfsmanna. 

 Aðgangur að Microsoft Exchange. 

5.5.4 Netfang með vírussvörn 

Tekjur af sölu á netfangi með vírussvörn (tekjufærð undir póst- og vefþjónustu), voru 

á árinu 2010 2,3 milljónir. Mesta salan af netföngum er í Vist pökkunum sem hafa 

netfang og vírussvarnir og fela í sér bókaðar tekjur af sölu á þjónustu sem er 

innifalinn í þjónustuvalmöguleikum VIST 2-4. Kostnaður við viðbótarnetfang ef 

viðskiptavinur er í eftirfarandi áskriftarleiðum er 450 kr. fyrir netfangið en 850 kr. 

fyrir vírussvörn eða samtals 1300 kr. Því miður er ekki hægt að sundurgreina innan 

pakka ólíka þjónustumöguleika. Því eru tekjur meiri en talið er fram hér af þessum 

lið. 

5.5.5 Vefsvæði 

Tekjur bókaðar á „Vefsvæði með 50mb, DNS, 1 pósthólfi“ eru bókaðar með 1,9 

milljónir á árinu 2010. Ekki er hægt að greina kostnað. 

5.5.6 DNS (Domain Name System) 

DNS hýsing er vefhýsing á þjónum og eru viðskiptavinir að greiða fyrir nafnaþjóna eða 

DNS þjóna og vefhýsingu á þeim. Innifalið er gagnamagn sem vefsíða má taka og 

aukaþjónustur við hana svo sem pósthólf. 

Tekjur bókaðar á útgjaldaliðina DNS hýsingu er í heildina fyrir árið 2010 tæpar  14 

milljónir (tafla 14). Bókunarliðir samanstanda af „DNS hýsingu“,  „DNS hýsingu , 1 GB 

og eitt pósthólf“,  „DNS hýsingu, 100 MB og 1 pósthólf“, „DNS hýsingu 50 MB og 5 

pósthólf“ og „DNS hýsingu, 500 MB og  1 pósthólf“. Þrír tekjuhæstu liðirnir eru DNS 

hýsing með 100 og 1 pósthólfi með 5,3 milljónir, DNS hýsing með 50 MB og 5 

pósthólfum með 4,5 milljónir  og DNS hýsing með 3,2 milljónir.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
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Tafla 14. Tekjur DNS bókaðar á póst- og vefþjónustu (Síminn greiningardeild, 2010). 

DNS   

Póst og vefþjónusta.   

 DNS hýsing      3.222.663      

 DNS hýsing, 1 GB og 1 pósthólf         396.142      

 DNS hýsing, 100 MB og 1 pósthólf      5.343.949      

 DNS hýsing, 50 MB og 5 pósthólf      4.559.602      

  DNS hýsing, 500 MB og 1 pósthólf         513.329      

Samtals     14.035.684      

 

Heildartekjur fyrir DNS hýsingu í heild eru 3,1% af heildartekjum bókaðar undir 

póst- og vefþjónustu (sem er 453,2 milljónir) og 2,2 % af heildartekjum af VIST 

afurðum og þjónustu í heild (sem er 626,5 milljónir). 

5.6 Afskriftir og endurfjármögnunarkostnaður 

Fjárfestingarkostnaður og tækjakostnaður er mikill í tölvugeirum og í starfsemi við 

UT. Búnaður er dýr og sérhæfður auk þess sem miklar framfarir eru í UT ásamt mikilli 

samkeppni og því getur verið erfitt að áætla hvað tækjabúnaður endist lengi. 

Afskriftir af tækjum geta því verið háar þar sem breytingar á tækni geta neytt 

fyrirtæki til að fjárfesta fyrr en áætlað var í tækjum og búnaði. Gott er að hafa 

áætlanir tilbúnar um endingu búnaðar og á hve löngum tíma hann skuli vera 

afskrifaður. Ef aðgangur að lánsfé er nægt og á hagstæðum kjörum getur verið nóg 

að áætla að mæta þessum kostnaði með lántökum. Ef á hinn bóginn fyrirtæki er mjög 

skuldsett þarf að nota hagnað af þjónustu til að mæta kostnaði. Einnig þarf að fylgjast 

með nýjungum til að geta mætt nýrri þörf á markaði. Heildarafskriftir bókaðar á 

Gagnageymslur (*39 Kerfisrek/Kjarnareks/Gagnageymslur) eru á árinu 2010 31,8 

milljónir og eru það afskriftir á tölvubúnaði. Afskriftir bókaðar á tölvubúnað í 

vélasölum voru á árinu 2010 35,8 milljónir. Afskriftir af afritun voru á árinu 2,5 

milljónir í hugbúnaði og tæpar 5 milljónir í afskriftum á tölvubúnaði eða samtals 7,5 

milljónir. Samanlagðar afskriftir voru því á árinu 2010 af VIST afurðum og þjónustu 75 

milljónir skv bókhaldi. Eflaust eru inni í þessari þjónustu afskriftir af tækjabúnaði sem 

er samnýttur með annarri þjónustu. Rekstrarafkoma fyrir afskriftir og fjármagnsliði 

eru 137,1 milljón  af VIST (póst- og vefþjónusta). Eru því afskriftir af tölvu- og 
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hugbúnaði á árinu um 54,8% af rekstrarafkomum fyrir afskriftir og fjármagnsliði af 

VIST (póst- og vefþjónustu.) 

5.7 Afskrifaðar tapaðar kröfur 

Áætlaðar afskrifaðar, tapaðar kröfur eru á árinu 2010 2,5 milljónir eða tæp  2%  af 

rekstrarhagnaði fyrir afskriftir, fjármagnsliði og sameiginlegan kostnað. 

5.8 Húsaleiga 

Innri hússnæðiskostnaður af vélasölum er samanlagður fyrir árið 2010 tæpar 18,5 

milljónir (bókað á vélasali undir í *39 kerfisrek/Kjarnarek/vélasalir). Húsaleiga af 

aðstöðu Símans eru 14,7 milljónir og húsaleiga frá Mílu 3,8 milljónir. Ekki er hægt að 

segja til um hvernig kostnaður skiptist. Eflaust er ekki allur kostnaður kominn til 

vegna VIST þjónustu. 

5.9 Öryggismál  

Kostnaður (*39 Kerfisrek/kerfisrek/öryggismál) árið 2010 vegna öryggismála hjá 

Símanum var 5,8 milljónir árið 2010. Þar af var kostnaður vegna fjarskiptaþjónustu 

300 þúsund. Tölvu- og hugbúnaðarkostnaður var 1,6 milljónir, innri kostnaður eða 

vinnulaun voru 1,2 milljónir, innri tölvuþjónustukostnaður 48 þúsund, afskriftir á 

hugbúnaði og tölvubúnaði voru 2,2 milljónir og vaxtagjöld og innri vaxtagjöld 557 

þúsund.  

Ekki er hægt að fullyrða um það að allur kostnaður öryggismála hafi verið vegna 

VIST eða eftirliti með búnaði eða vélum. 

5.10  Leyfisgjöld 

Tekjur af endursölu leyfa voru fyrir árið 2010 tæpar 39 milljónir (heildartekjur í 

tekjuskjali fyrir hin ýmsu forrit) og er það töluverð hækkun á þessum lið frá árinu 

áður en þá voru tekjur af endursölu leyfa 10,5 milljónir. Leyfisgjöld fyrir árið 2010 

fyrir gagnageymslur (*39 Kerfisrek/ Kjarnarek/ gagnageymslur) voru 122 þúsund, fyrir 

vélasali (*39 Kerfisrek/ Kjarnarek/ vélasalir) samtals 660 þúsund (leyfisgjöld og 

áætlaður tölvu- og hugbúnaðarkostnaður). Undir (*39 Kerfisrek/hýsing og rekstur/ 

Vist) voru bókaðar 2,1 milljónir í kostnað vegna leyfisgjalda og fyrir hýsingu og rekstur 

(*39 Kerfisrek/hýsing og rekstur/ hýsing og rekstur) voru bókaðar  550 þúsund í 
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hugbúnaðargjöld, uppfærslur og þjónustusamninga undir rekstrarliðnum skrifstofu 

og stjórnunarkostnaður (tölvu og hugbúnaðarkostnaður – vélb. og varahlutir og 

rekstrarvörur). 

Undir rekstrarliðunum innri tölvuþjónustukostnaður bókfærðum á hýsingu og 

rekstur er tæplega 1 milljón bókfærð sem leyfisgjöld fyrir aðgang að hugbúnaði 

(Microsoft hugbúnaður og Salesforce leyfi). Bókaðar á VIST (póst- og vefþjónustu) 

voru 6,9 milljónir (*44 Póst og vefþjónusta). Samtals voru þetta 10,8 milljónir greitt í 

leyfisgjöld fyrir árið 2010. 

5.11 Vinnulaun. 

Innri vinna bókuð á póst- og vefþjónustu eru 111,3 milljónir. (*39 Vörufram/hýsing og 

rekstur/ póst og vefþjónusta) (stemmir við *44 póst og vefþjónusta vinnulaun). Undir 

(*39 kerfisrekstri/hýsing og rekstur/VIST) er millifærð vinna 2,8 milljónir. 

Kerfisrekstur öryggismál (*39 kerfisrek/kerfisrek/öryggismál) og vinnulaun eru 1,2 

milljónir tæpar. Það þarf væntanlega ekki að telja þann kostnað fram þar sem að 

hann er kominn inn undir kostnaðarliðnum öryggi í módeli. 
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6 Kostnaðarmódel VIST: Hýsing og gagnageymsla 

Mikilvægt er að hafa gott líkan til að lýsa kostnaði af UT þjónustu. Erfitt getur verið að 

nálgast gögn og einnig að fá nákvæmar niðurstöður varðandi kostnaðarliði og  hvaða 

kostnaðarliðir varða UT. Mikilvægt er að leggja á sig þessa vinnu til að hafa yfirsýn yfir 

raunkostnað af þjónustunni og hafa góða yfirsýn yfir rekstur. 

Þegar kemur að kostnaðarmódeli fyrir UT eru gæði módelsins nátengd hversu 

mikið er lagt á sig til að nálgast kostnaðartölur. Misjafnlega getur gengið að fá 

rauntölur fyrir kostnaðarliði þar sem framleiðsluþættir geta einnig verið nýttir til 

annarrar framleiðslu eða þjónustu. Stundum eru einungis til nálganir á 

kostnaðartölur eða tilfinning fyrir því hver kostnaður er. Einnig þarf að passa að ekki 

sé of djúpt farið í greiningu og að hún verði dýrari í vinnslu heldur en réttmætt er. 

Best er að hafa raunkostnaðartölur til að styðjast við en í þeim tilvikum sem þess er 

ekki kostur getur verið erfitt að fá fasta útkomu af liðum. Þá verða ákveðnar 

tölfræðinálganir skoðaðar sem geta gefið gott mat á niðurstöðu. Þá er einnig 

nauðsynlegt að passa að einblína ekki á smáatriði sem skipta litlu máli varðandi 

heildarútkomu/niðurstöðu fyrir líkanið. 

6.1 Líkan til  kostnaðarútreikninga 

Í þessum kafla verður farið yfir fræðilega hlið kostnaðarútreikninga fyrir hýsingu og 

gagnageymslu í VIST þjónustu Símans og sett upp módel til útskýringar. Í hýsingu þarf 

að finna út kostnað einingarinnar U sem er mælieining á hýsingarpláss sem Síminn 

býður upp á í VIST þjónustu. 

Því miður er ekki hægt að vinna kostnaðarupplýsingar í módelið úr þeim 

bókhaldsgögnum og greiningargögnum sem aðgangur fékkst að  og því ekki hægt að 

reikna úr módeli þannig að raunhæf eða marktæk niðurstaða fengist. En líkanið 

verður sett fram og er þetta ein nálgun á hvernig hægt væri að greina niður 

kostnaðarþætti á UT afurðum eins og VIST afurðum Símans og UT þjónustu sem 

fyrirtækið býður upp á. 

Ýmislegt þarf að hafa í huga varðandi kostnaðarliði. Ekki er einungis verið að meta 

beinan kostnað af tækjabúnaði (t.d. skápum og hýsingarbúnaði), heldur þarf einnig 

að lýsa kostnaði varðandi rekstur á þjónustunni. Mikilvægt er að módelið sé eins 
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gegnsætt og hægt er þannig að það nýtist viðkomandi deildum sem að VIST koma. 

Dæmi um kostnað sem fellur til vegna VIST hýsingu eru: 

• Skápakostnaður 

• Kæling 

• UPS (battery backup) 

• Rafmagnsdreifing/orkunotkun 

• Leiga á húsnæði undir tækjasali og aðstöðu.  

• Stýring á aðgengi 

• Öryggiskerfi 

• Slökkvitæki / eldvarnarkerfi 

• Varaaflsstöðvar 

Síminn hefur tvo sali í Reykjavík og einn á Akureyri sem notaðir eru undir 

hýsingarbúnað og eftirlit. Þessir salir verða hér nefndir Á25, Á31 og AK.  

6.2 Fræðilegur grunnur kostnaðarmódels 

Við kostnaðargreiningu getur verið erfiðleikum háð að finna raungildi fyrir allar 

stærðir sem teknar eru inn í módelið. Þar sem ekki er hægt að meta raunkostnað af 

óháðum breytum sem verða skilgreindar, verður að nálgast kostnað með 

tölfræðilegum nálgunum og mati (Pétur Björn Thorsteinsson, 2010). Breytur í líkani 

eru skilgreindar í  Töflu 15. 

Tafla 15. Breytur í kostnaðarlíkani. 

Kostnaðar liður Breyta Útskýring. 

Kostnaðarliður 1 K1 Húsnæðiskostnaður / húsnæðisleiga 

Kostnaðarliður 2 K2 Grunnstarfsemi  

Kostnaðarliður 3 K3 Stuðningsstarfsemi 

Kostnaðarliður 4 K4 Tölvubúnaður 

Kostnaðarliður 5 K5 Gjöld vegna stýrikerfa og stuðningskerfa 

Kostnaðarliður 6 K6 Gjöld vegna hugbúnaðar og forrita 

Aðrir ytri þættir / leifaliðir K7 Aðrir þættir sem módelið skilgreinir ekki 
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Skilgreindar eru  ákveðnar breytur sem varða kostnaðarliði og líkanið þannig 

flokkað niður. Allur kostnaður er tekinn saman og skilgreindur. Ef hægt er að taka 

saman kostnað með rauntölum er það gert en í þeim tilfellum sem þess er ekki kostur 

er notast við líkindareikning og fengin nálgun á kostnað. Flestar breytur í líkaninu 

útskýra sig sjálfar en þó eru tvær breytur sem þarfnast örlítillar umfjöllunar. Það eru 

kostnaðarliður 2 og 3 eða Grunn- og stuðning starfsemi. 

Grunnstarfsemi: Tekur saman gjaldaliði sem falla til þegar búnaður er settur upp í 

rými og er tengdur til að hann sé starfhæfur. Einnig er inni í þessum lið 

viðhaldskostnaður. 

• Kæling 

• UPS 

• Netþjónastæður  

• Tengingar (vírar og kaplar, ljósleiðarar og fleira.) 

Þessir þættir sem hér eru nefndir eru grunnhlutir sem þurfa að vera til staðar til að 

tenging náist á milli grunneininga á UT búnaði og viðskiptavina. 

Stuðningsstarfsemi:  

• Gagnageymsla (SAN, NAS og fleiri gerðir) 

• Netkerfi (Network) 

• Afrit (Backup) 

• Blade Chassis  

Þessi búnaður er sá sem notaður er til nútíma hýsingar og gagnageymslu. Farið 

verður betur í þennan lið síðar. 

Tölvubúnaður: Á við um kostnað vegna netþjóna sem eru notaðir. Dæmi um 

netþjóna eru „rack servers“ og „blade servers“.  

Aðrir ytri þættir:  

• Eftirlit 

• Eftirlitsbúnaður og hugbúnaður sem notaður er. 
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Mjög mikilvægt er að eftirlit sé með UT búnaði og öryggi sé varðandi aðgang og 

vinnslu í honum. Fyrirtæki sem nýta sér  UT hýsingar hjá fyrirtækjum sem bjóða upp á 

slíka þjónustu eru mjög líkleg til að leggja áherslu á orðspor en verð þegar kemur að 

því að velja sér þjónustuaðila. Kostnaðarlíkan í heild sinni yrði því eins og sjá má í 

jöfnu 6.1. 

UT 1 2 3 Leifaliðir
Kostnaður = K + K + K + ... + K   (6.1) 

Sett er tímaskilgreining inn í jöfnuna þannig að gert er ráð fyrir að útreikningar séu 

gerðir á mismunandi tímabilum og þannig aðgreint á milli þeirra. Með 

tímabilsaðgreiningu er niðurstaðan eins og sjá má á jöfnu 6.2. 

U T 1(t) 2(t) 3(t) Leifa lið ir(t)
Kostnaður = K + K + K + ... + K  (6.2) 

Þegar líkanið er tilbúið í heild sinni er hægt að greina það niður í smærri einingar. 

Ef tekinn er  kostnaðarliður 1 er til dæmis  hægt að flokka hann niður eins og Pétur 

gerði í ritgcerð sinni og er það góður viðmiðunarpunktur og sjá má í töflu 16. (Pétur 

Björn Thorsteinsson, 2010) Flokkaður er hver kostnaðarliður, bætt við og tekið út þar 

til komið er kostnaðarlíkan sem nálgast kostnað á hýsingarþjónustu.  

Tafla 16. Breyta K1 í kostnaðarlíkani 

Kostnaðarliður 1 K1 Innri breytur. 

Undirkostnaður 1 K11 Húsnæðiskostnaður 

Undirkostnaður 2 K12 Kælikostnaður 

Undirkostnaður 3 K13 Rafmagnskostnaður 

Undirkostnaður 4 K14 Öryggisgæsla + öryggiskerfi 

 

Eftir að komin er annaðhvort heildarupphæð eða nálgun fyrir liði er útreikningur 

tekinn saman. Sjá jöfnu 6.3. 

K = K + K + K + K
1 11 12 13 14

  (6.3) 

Með aðgreiningu á milli tímabila er gerð eftirfarandi breyting á jöfnunni. Þannig 

verður jafnan keyrð á ákveðnum tímabilum sem vilji er til að skoða og hægt er að 

sundurgreina gögn hvort sem á að hafa þau vikuleg, mánaðarleg eða árleg. 
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K = K + K + K + K
1(t) 11(t) 12(t) 13(t) 14(t)

  (6.4) 

Aðrir kostnaðarliðir eru settir upp á sama hátt og greindir eins og gert var með 

kostnaðarlið 1 hér fyrir ofan. Sjá útskýringu og aðgreiningu á breytum þar sem 

breytur í kostnaðarlíkani eru tilgreindar. 

Kostnaðarliður 1 K1 Innri breytur. 

Undirkostnaður 1 K11 Húsnæði 

Undirkostnaður 2 K12 Kælikostnaður 

Undirkostnaður 3 K13 Rafmagn 

Undirkostnaður 4 K14 Öryggisgæsla + öryggiskerfi 

   

   

   

Kostnaðarliður 2 K2 Innri breytur. 

Undirkostnaður 1 K21 Kæling 

Undirkostnaður 2 K22 UPS 

Undirkostnaður 3 K23 Netþjónastæður 

Undirkostnaður 4 K24 Vírar og tengivirki 

   

   

   

Kostnaðarliður 3 K3 Innri breytur. 

Undirkostnaður 1 K31 Geymslupláss ( San, Nas) 

Undirkostnaður 2 K32 Network ( Switchar, routerar o.fl.) 

Undirkostnaður 3 K33 Backup ( Drif og annar kostnaður) 

Undirkostnaður 4 K34 Blade Chassis (Geymslurými (diskar) í Blade Drivera) 

   

   

   

Kostnaðarliður 4 K4 Innri breytur. 

Undirkostnaður 1 K41 Rack mounted servers 

Undirkostnaður 2 K42 Blade servera 

Undirkostnaður 3 K43 Annað 

   

Kostnaðarliður 5 K5 Innri breytur. 

Undirkostnaður 1 K51 Virtualization hugbúnaður 

Undirkostnaður 2 K52 Stýrikerfi 

Undirkostnaður 3 K53 Annar hugbúnaður 
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Kostnaðarliður 6 K6 Innri breytur. 

Undirkostnaður 1 K61 Leyfisgjöld 

Undirkostnaður 2 K62 Uppsetning og viðhaldskostnaður 

Undirkostnaður 3 K63 Uppfærslur ef gjaldfærðar 

Undirkostnaður 4 K64 Kostnaður vegna forritunarvinnu við hugbúnað 

   

   

   

Kostnaðarliður 7 K7 Innri breytur. 

Undirkostnaður 1 K71 Eftirlit með kerfum. 

Undirkostnaður 2 K72 Vinna við búnað og kerfi. 
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7 Vélasalir og tækjabúnaður  

Greinarmunur er gerður á sértækri og sameiginlegri hýsingu. Í sameiginlegri hýsingu 

kaupa fyrirtæki sig inn í kerfi Símans sem er þegar uppsett og þurfa ekki að leggja 

neinn tækjakost af mörkum. Í sértækri hýsingu kemur viðskiptavinur með búnað sem 

skal hýstur hjá Símanum og greiðir fyrir þá eftirlitsþjónustu með honum og vinnu við 

hann ef til bilana kemur. Í bókhaldskerfum Símans er ekki aðgreint hvort fyrirtæki séu 

í sameiginlegri eða sértækri hýsingu. Áður en farið verður í útreikninga er mikilvægt 

að skilgreina hvaða ramma skal verðmeta. Þegar kemur að hýsingu er mælieining U 

eða 1U notuð til að tákna pláss í skáp undir hýsingarbúnað. Einn skápur skiptist í 

rekka eða hillur  og í einum skáp (þótt að margar gerðir geta verið til) getur 

staðalbúnaður verið 19 hillur.  Sjá mynd 23. 

      Hilla 

Í einum skáp eru 16 – 19 hillur (rekkar) 

Mynd 23. Skápur eða Server R 

Í einni hillu er geymslupláss fyrir 42U. (Commission, 2008)  

 

 

Ein  hilla í netþjóni eða rekka er 42U 

 

Mynd 24. Hilla í skáp. Geymslupláss. 
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Þegar stærð og staðsetning á skápunum er ljós, skipt eftir vélasölum, er hægt að 

reikna hve mikið framboð af U er í hverjum vélasal og hve mikið af því er notað. Að 

vita hve mikið af aðstöðunni (hýsingunni) er í notkun getur verið gagnlegt af mörgum 

ástæðum. Til dæmis er gagnlegt að vita hver kostnaður af ónýttu hýsingarplássi er. 

Mikilvægt er að þekkja heildarplássið eða U sem hægt er að hýsa eða er til umráða í 

vélasölum. Mjög líklegt er að það breytist vegna tækniþróunar, fjárfestinga í nýjum 

tækjakosti, breytinga í umsvifum eða skipulagsbreytinga.  

Varðandi „blade netþjóna“ er reikningur á gefnu plássi eða U breytilegur eftir 

búnaði og er frekari upplýsinga þörf. Til einföldunar þyrfti að vita hve mörg blöð 

netþjónninn tekur og hve mikið geymslupláss eða U eru á hverju blaði. Netþjónn með 

14 blöð sem tekur aðeins 7U hefur blöð sem geyma 0,5U per blað. Taka þarf tillit til 

þess að netþjónar geta verið mismunandi og gæti þurft að skilgreina þá nánar. 

Netþjónar geta verið metnir á mismunandi hátt með tilliti sérhæfingar, stærðar eða 

annarra þátta.  

Skilgreindar eru tvær breytur til viðbótar. 

 

Heildar geymslupláss: GHG 

Geymslupláss í notkun: GNotkun 

 

Til að finna kostnað á hvern netþjón þarf stærð hans mælda í U. Til þess er notuð 

eftirfarandi formúla. Sjá jöfnu (7.1).  

1 2 3 ð

server 6server

H G

ð ( ð) S tæ rð K
G

leifali ir

Server

K K K K
K ostna ur Stæ r



  
      (7.1) 

Stærð= fjöldi U. 

Jöfnu er breytt með tilliti til tímaaðgreiningar þar sem hægt er að aðgreina gögn á 

milli tímabila (vika, mánuður, ár). Sjá jöfnu 7.2. 

 1(t) 2 (t) 3 (t) ð (t)

(t) server(t) 6server(t)

HG(t)

ð ( ð) Stærð(t) K
G

leifali ir

Server

K K K K
Kostna ur Stær



  
      (7.2) 
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7.1 Gagnageymslur 

Gagnageymsla er þjónusta innan Vistar þar sem fyrirtæki geta keypt geymslupláss til 

að hýsa gögn sem þau hafa aðgang að á netinu allan sólarhringinn, allt árið. Aðgangur 

er keyptur inn á kerfi sem þjónustuveitandi hefur og kaupir viðskiptavinur ákveðið 

pláss sem hann getur nýtt. Takmarkandi breyta á þjónustunni er að sjálfsögðu það 

pláss sem Síminn sem þjónustuveitandi hefur yfir að ráða. Við verðlagningu á 

kostnaði sem Síminn hefur af þjónustu þarf að skoða ákveðin tæknileg atriði. 

Sú tækni sem er notuð og geymir gögnin er auðkennd með EVA (Enterprice Virtual 

Array) og er skápabúnaður sem hefur geymslupláss sem þjónustufyrirtæki sem bjóða 

gagnageymsluþjónustu selja aðgang að. Hægt er að fá slíka skápa í ýmsum stærðum 

og þurfa því upplýsingar um gerð og tegund skápa að liggja fyrir ef að reikna á hve 

mikið geymslupláss er til umráða. 

Annað hugtak er DAS (Direct—Attached Storage). DAS kerfi er uppsett með 

geymslubúnaði og mætti taka sem dæmi rými sem hefur ákveðið marga harða diska 

sem hægt er að tengjast við og hlaða gögnum inn og út af. Þessir hörðu diskar eru 

beintengdir við tölvur sem hafa aðgang að þeim í gegnum „Host Bus Adapter“ (HBA). 

Tenging milli tölvu og harðra diska fer ekki í gegnum hub eða switch. Þessu fylgir 

ákveðið öryggi vegna aðgangsstýringar en einnig fylgir þessu ákveðinn óhentugleiki 

þar sem ekki er hægt að komast í gögn á geymslusvæði hvar sem er eða jafnvel 

hvenær sem er.  

Þriðja er SAN og stendur fyrir „Storage Area Network“ (sjá mynd 25). Í einfölduðu 

máli er munurinn á DAS og SAN sá að SAN veitir aðgang inn á gögn í gegnum port á 

búnaði sem hægt er að nálgast í gegnum netið og tengjast. Algeng notkun á SAN er 

vegna gagna sem fyrirtæki þurfa sítengdan aðgang að í gegnum háhraðanet, til 

dæmis netþjóna og gagnageymslur. Takmarkandi þáttur fyrir SAN eru SAN portin. 

Ákveðið mörg port eru á skápum og er aðgangi stýrt inn á þau með ip (Internet 

Protocol address) tölum. Fjöldi porta ræður því hversu margir viðskiptavinir geta 

tengst eða fengið aðgang að einum SAN skáp. 

Tekjur af þjónustunni liggja fyrir en þegar kostnaður er skoðaður eru ákveðnir 

þættir sem hentugast væri að hafa til grundvallar. Kostnaður við GB eða jafnvel á 

terabæt (TB = 1000 GB) væri ákveðin kostnaðareining sem hægt væri að fá útreikning 
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á og miða við þegar metinn er raunhagnaður af hverju seldu magni í geymsluplássi. 

Einnig væri hægt að útreikna kostnað á stakan SAN rofa sem einnig er takmarkandi 

þáttur varðandi aðgengi eða hversu margir geta tengst skápnum. 

  

Mynd 25. Uppsetning á San kerfi. 

7.2 Mat á tekjum 

Við útreikning á tekjum til að geta gert samanburð á tekjum og kostnaði vegna 

afslátta eru notaðar jöfnur 7.3 og 7.4. Með því að bera saman tekjur og kostnað 

vegna gefinna afslátta á viðskiptavini eða fyrirtæki er hægt að meta raunhagnað af 

viðskiptum og einnig er hægt að nota upplýsingar í tilboðsgerð til fyrirtækja. Hægt 

væri að taka úrtak fyrirtækja og reikna tekjur og kostnað fyrir þjónustur. Sjá jöfnu 7.5  

fyrir TekjurN og AfslættirN .  

 

  * * ... * (- )
1 1 2 2

Tekjur m m m afslættirn nN
            (7.3) 

2 2
( * ) * ( * ) * ... ( * ) *

1 1 1 2 n n
Afslættir m a m a m a

N n
       (7.4) 

Server Server Server Server

TCP / IP LAN

NFS / CIFS 

Protocol

Hýsing / 

Gagnageymslur

Uppsetning á San Kerfi.

Switch eða Hub
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Til útskýringar á breytum er alfa grunngjald af þjónustum. Ef ekkert slíkt gjald er 

tekið er það jafnt og núll. Beta er gjald sem Síminn innheimtir fyrir 

þjónustumöguleika 1 og m (m1, m2,...) er magnið sem fyrirtækið kaupir af þeirri 

þjónustu. Epsílon stendur fyrir leifaliði, það er, tekjur sem eru innheimtar sem líkanið 

gerir ekki ráð fyrir. A (a1, a2,...) er afsláttarprósenta í afsláttarjöfnu sem viðskiptavini 

er veittur af þjónustu. Ef enginn afsláttur er veittur verður a jafnt og núll og hefur 

ekki áhrif á tekjujöfnu fyrir útreikning fyrirtækisins. Formúlan gerir ráð fyrir 

breytingum á milli tímabila, sjá jöfnu 7.5. 

* * ... * (- )
1 1 2 2

Tekjur m m m afslættirn ntNt t t t t
             (7.5) 

Þegar eftirfarandi stærðir liggja fyrir er hægt að sjá hver marginan er og hvað 

hvert fyrirtæki er að skila í raunhagnað og hvar hægt væri að koma til móts við 

fyrirtæki varðandi afslætti. 

7.3  Útreikningur á launakostnaði 

Það er mikilvægt að hafa góða yfirsýn yfir útreikning á launakostnaði við skoðun og 

kostnaðargreiningu á UT. Hvernig fyrirtæki takast á við eða flokka launakostnað getur 

verið mismunandi. Fyrirtæki geta farið ýmsar leiðir sem þeim þykja hentugar til að 

meta launakostnað og hvernig tíma starfsmanna er varið. Sum fyrirtæki láta 

starfsmann fylla út verkseðla þar sem fylgst er með tíma starfsmanna í vinnu og í 

hvað þessum tíma er varið. Önnur fyrirtæki hafa ekkert kerfi til að halda utan um 

tíma starfsmanna eða hvaða kerfi þeir þjónusta eða vinna. Hvort sem starfsmenn 

þurfa að gera grein fyrir vinnu sinni eða ekki er samt góð hugmynd að reyna að hafa 

einhverja raunhæfa leið til að greina vinnu starfsmanna. Ef starfsmenn eru hafa til að 

bera mikla sérfræðiþekkingu og vinna einungis við ákveðna deild eða við ákveðna 

þjónustu flokkast sá launakostnaður sem kostnaður við þá verðmætasköpun sem þar 

á sér stað. Þetta á við um vinnu innan fyrirtækis. Það væri einnig skynsamlegt að sjá 

hve mikil vinna fer í viðskiptavini fyrirtækisins, það er, að greina kostnað vegna 

aðstoðar og heimsókna frá tæknimönnum/vettvangsmönnum hvort sem það er af 

völdum bilana eða af öðrum ástæðum. Með því er hægt að meta viðskiptavin ekki 

bara út frá því hvaða tekjur skapast vegna hans heldur einnig hve mikið hann kostar 

Símann í þeirri vinnu sem felst í að þjónusta hann. Í flestum tilfellum er eflaust rukkað 
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fyrir slíkar heimsóknir og væri fróðlegt að sjá greinanleg gögn um vinnu, tímafjölda og 

kostnað sem fellur til. Slík gögn væri líka hægt að nota til afsláttarútreikninga þegar 

kemur að því verðlauna góða viðskiptavini.  

Fyrir utan launakostnað væri hægt að skoða þetta frá öðru sjónarhorni og meta 

kostnað við að mennta starfsmenn eða þjálfa þá ef fyrirtækið er að greiða slíkt fyrir 

starfsmenn og gæti það verið bókað sem kostnaður við viðkomandi deild eða 

þjónustu.  

Innri vinna bókað á póst- og vefþjónustu eru 111,3 milljónir. (*39 Vörufram/hýsing og 

rekstur/ póst og vefþjónusta) (stemmir við *44 póst og vefþjónusta vinnulaun). Undir 

(*39 kerfisrekstri/hýsing og rekstur/VIST) er millifærð vinna 2,8 milljónir (get ekki 

skoða hvar hún bókast þar sem ég hef ekki heimild.) 

Undir liðnum kerfisrekstur öryggismál (*39 kerfisrek/kerfisrek/öryggismál) eru 

vinnulaun tæpar 1,2 milljónir. Þarf væntanlega ekki að telja þann kostnað fram þar 

sem hann er kominn inn undir kostnaðarliðnum öryggi í líkani. 

7.4 Útskýring á UT módeli. 

Hvort hægt sé að fara nákvæmlega eða að einhverjum hluta eftir líkani fer algjörlega 

eftir hversu mikið aðgengi að upplýsingum er innan fyrirtækis og hvernig 

upplýsingum er haldið til haga. Með VIST þjónustuna er auðvelt að greina tekjuhlið af 

framleiðslu og þjónustu UT tækni, en erfiðara reynist að sundurgreina kostnað frá 

bókhaldsgögnum á þjónustur og afurðir. Ef vel á að vera þarf að vera haldið utan um 

frumgögn á fullnægjandi hátt áður en þau eru sameinuð inn í bókhald til að geta 

aðgreint þau eins og hægt er og kostnaðargreina vörur og þjónustur.  Hér verða 

skoðuð kostnaðargögn fyrir árið  2010. Ákveðinn kostnaður er sameiginlegur og þarf 

að skipta honum upp eftir gagnsæjum reglum. Hægt væri að búa til reikniaðferð sem 

skipti niður sameiginlegum kostnaði miðað við veltu af þjónustu eða öðrum leiðum 

sem fyrirtæki og greiningaraðilar vilja vinna eftir. 

 

7.4.1 Kostnaður á hvert U í hýsingu 

Jafnan sem notuð er í útreikninga á líkani þegar reiknaður er kostnaður á hvern 

netþjón er  jafna 7.6. 
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1 2 3 ð
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 (7.6) 

Til upprifjunar er útskýring á fyrstu breytunni í töflu 17. Hægt að sjá útskýringar á 

öðrum breytum á bls. 81-82. 

Tafla 17. Kostnaðarbreyta K1 í líkani. 

Kostnaðarliður 1 K1 Innri breytur. 

Undirkostnaður 1 K11 Húsnæði 

Undirkostnaður 2 K12 Kælikostnaður 

Undirkostnaður 3 K13 Rafmagn 

Undirkostnaður 4 K14 Öryggisgæsla + öryggiskerfi 
 

Best er að greina niður kostnað af lið K1 ef notuð eru gögn um bókfærða húsaleigu 

fyrir árið af vélasölum þar sem búnaður er hýstur. Er þá verið að vísa til búnaðar sem 

er notaður til hýsingar og gagnageymslu. Breytan Hússnæðiskostnaður (K11) af 

vélasölum er samanlagður fyrir árið 2010 tæpar 18,5 milljónir (bókað á vélasali undir 

(*39 kerfisrek/Kjarnarek/vélasalir). Það er húsaleiga af aðstöðu Símans, 14,7 milljónir, 

og húsaleiga frá Mílu 3,8 milljónir. Þetta er ekki allt kostnaður sem fellur til vegna 

VIST þjónustu. Ekki er hægt að sundurgreina kostnað vegna Kælikostnaðar eða 

rafmagns (K12 og K13) út frá þeim bókhaldsgögnum sem aðgangur var að. Kostnaður 

vegna Öryggisgæslu (K14) (*39 Kerfisrek/kerfisrek/öryggismál) árið 2010 vegna 

öryggismála hjá Símanum var 5,8 milljónir árið 2010. Þar af var kostnaður vegna 

fjarskiptaþjónustu 300 þúsund krónur, tölvu og hugbúnaðarkostnaður 1,6 milljónir, 

innri kostnaður eða vinnulaun eru 1,2 milljónir. Athyglisvert er að þegar graf er 

skoðað að það virðist í upphafi bankakreppu í september 2008 þá kemur falla tekjur 

af VIST en það virðist sem að markaður takið fljótt við sér aftur og tekjur byrja að 

vaxa innan tveggja mánaða. innri tölvuþjónustukostnaður 48 þúsund, afskriftir á 

hugbúnaði og tölvubúnaði eru 2,2 milljónir og vaxtagjöld og innri vaxtagjöld eru 557 

þúsund.  

Ekki er allur kostnaður öryggismála eða eftirlit með búnaði eða vélum vegna VIST en 

það þyrfti að nálgast upplýsingar um þann kostnað. Ekki er hægt að sjá í bókhaldi 

sundurgreinanlega niðurstöðu með kostnaðarliði K2, K3. 
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Tafla 18. Kostnaðarbreyta K5 og K6 í líkani. 

Kostnaðarliður 5 K5 Innri breytur 

Undirkostnaður 1 K51 Virtualization hugbúnaður 

Undirkostnaður 2 K52 Stýrikerfi 

Undirkostnaður 3 K53 Annar hugbúnaður 
 

Kostnaðarliður 6 K6 Innri breytur 

Undirkostnaður 1 K61 Leyfisgjöld 

Undirkostnaður 2 K62 Uppsetning og viðhaldskostnaður 

Undirkostnaður 3 K63 Uppfærslur ef gjaldfærðar 

Undirkostnaður 4 K64 
Kostnaður vegna forritunarvinnu við 

hugbúnað 
 

Ekki er hægt að sundurliða úr bókhaldi kostnað vegna leyfisgjalda nema að 

takmörkuðu leyti. Leyfisgjöld fyrir gagnageymslur árið 2010 voru 122 þúsund krónur, 

fyrir vélasali samtals 660 þúsund og bókaðar á VIST (póst- og vefþjónustu)  6,9 

milljónir. Samtals voru þetta 7,7 milljónir greitt í leyfisgjöld fyrir árið 2010. Þessum 

kostnaði þarf að deila niður á netþjónastæður og reikna út kostnað á hvern netþjón 

eða U hvort sem hentar. Ekki er hægt með góðu móti að áætla aðra kostnaðarliði upp 

úr bókhaldskerfi. Er því aðeins hægt að fá K61 fyrir kostnaðarlið K6. Kostnaður vegna 

hugbúnaðarleyfa og stýrikerfisleyfa vegna kostnaðarliðs K5 er sameinaður K6 hér. 

Stærð og heildar geymslupláss, stærð á við um U og til að hægt sé að klára 

útreikninga í líkani vantar að fá upplýsingar um breytuna heildargeymslupláss sem 

hægt er að hýsa í vélasölum Símans. Breytan er GHG í jöfnu 7.6. Gott er að geta 

reiknað kostnað á hvert heildar U og einnig á hvert U í notkun. Því miður er ekki hægt 

að fá upplýsingar um hver sú stærð er.  

7.4.2 Kostnaður á hvert GB í gagnageymslu 

Því miður er ekki hægt að reikna hver kostnaður er á hvert GB af þjónustunni með 

upplýsingum úr bókhaldi. Meiri upplýsinga er þörf og þyrfti að vinna útreikninga úr 

frumgögnum, það er, áður en þau eru tekin saman inn í bókhald. Tæknilegra 

upplýsinga er þörf um stærð gagnageymslu hjá Símanum, tæknibúnað, hversu mikið 

gagnamagn er í notkun og hversu mikið er laust. Þyrfti því að skoða það sérstaklega. 
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8 Útreikningar á líkani og niðurstöður 

Ákveðinn fyrirvara verður að setja við útreikninga sem eru teknir saman hér. 

Kostnaðargreining er nokkuð almenns eðlis og farið var eins ítarlega í kostnaðarliði og 

aðgangur að upplýsingum leyfði. Upplýsingar og sundurliðun kostnaðar er tekin beint 

úr bókhaldi Símans og túlkun á tölum er mín eigin. Kostnaðarliðir eru metnir eftir 

forskriftum líkans sem búið er að leggja fram. Sumar breytur er hægt að fá 

upplýsingar um í þeim gögnum sem aðgangur er að í bókhaldi. Á þetta við um 

upplýsingar sem eru tæknilegar eðlis eins og breytan „heildar geymslupláss og stærð“ 

í jöfnu 8.1.  

Formúlan sem unnið er með (8.1) er eftirfarandi og sú sama og kynnt var í kafla 6. 

(Pétur Björn Thorsteinsson, (2010)). Mikilvæg breyta sem á heima í jöfnu væri 

vinnulaun en er hún tekin út og ekki notuð  því ekki reyndist hægt að sundurgreina 

vinnulaun. 

1 2 3 ð

server 6server

HG

ð ( ð) Stærð K
G

leifali ir

Server

K K K K
Kostna ur Stær



  
    (8.1) 

Heildar geymslupláss GHG 

Geymslupláss í notkun. GNotkun 

 

Ákveðin vandamál eru bundin því að reikna út jöfnu vegna ákveðins skorts á 

upplýsingum. Hvert heildargagnamagn er í notkun eða heildargeymslupláss hefur 

höfundur ekki upplýsingar um. 

8.1 Kostnaðarliður 1 

8.1.1 Húsnæði 

 

Kostnaðarliður 1 K1 Innri breytur 

Undirkostnaður 1 K11 Húsnæði 

Undirkostnaður 2 K12 Kælikostnaður 

Undirkostnaður 3 K13 Rafmagn 

Undirkostnaður 4 K14 Öryggisgæsla + öryggiskerfi 
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Ítarlegri kostnaður á breytum eins og hann hefur verið tekinn saman. Helsta 

vandamálið varðandi kostnað er að dreifa honum rétt inn niður á þjónustu, að allur 

kostnaður í lið K1 sé vegna VIST er ekki rökrétt og þyrfti að skoða betur fyrir árið 

2010. 

Innri breytur. 

Húsnæði  ( 14,7 milljónir , 3,8 milljónir (samtals 18,5)) 

Kælikostnaður (Ekki hægt að meta) 

Rafmagn      (Ekki hægt að meta) 

Öryggisg. + öryggisk. ( 300 þus, 1,6 milljón, 1,2 milljón, 2,2 milljónir (samtals 5,8 

milljónir)) 

8.1.2 Öryggisgæsla 

Kostnaðartölur samtals fyrir öryggisgæslu eru (1,2 milljón, 1,6 milljón, 5,8 milljón) 

samtals 8,6 milljónir. Heildar metinn kostnaður af lið K1 er því yfir 8,6 milljón fyrir árið 

2010. Ekki er allur kostnaður tengdur VIST, en ekki er hægt að sundurgreina 

niðurstöðu á þjónustur eða svið. Ekki er hægt úr bókhaldi að fá sundurgreinanlega 

niðurstöðu með kostnaðarliði K2 og K3. 

8.2 Kostnaðarliðir 5 og 6 

Kostnaðarliðir 5 og 6 eru sundurgreinanlegir í eftirfarandi jöfnu: 

Kostnaðarliður 5 K5 Innri breytur. 

Undirkostnaður 1 K51 Virtualization hugbúnaður 

Undirkostnaður 2 K52 Stýrikerfi 

Undirkostnaður 3 K53 Annar hugbúnaður 

   
 
   

Kostnaðarliður 6 K6 Innri breytur. 

Undirkostnaður 1 K61 Leyfisgjöld 

Undirkostnaður 2 K62 Uppsetning og viðhaldskostnaður 

Undirkostnaður 3 K63 Uppfærslur ef gjaldfærðar 

Undirkostnaður 4 K64 Kostnaður vegna forritunarvinnu við hugbúnað 
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Erfitt er að sundurgreina kostnað vegna leyfisgjalda, hugbúnaðar og stýrikerfa úr 

bókhaldi og hefur því sá kostnaður verið sameinaður og útreiknaður fyrir fyrrnefnda 

liði. Leyfisgjöld árið 2010 fyrir gagnageymslur voru 122 þúsund, fyrir vélasali samtals 

660 þúsund og bókaðar á VIST (póst- og vefþjónustu)  6,9 milljónir. Samtals voru 

þetta 7,7 milljónir greiddar í leyfisgjöld fyrir árið 2010. Eftir að upplýsingar hafa verið 

teknar saman eru þær settar inn í jöfnu (8.1) og er þá hægt að reikna  heildar 

hýsingarkostnað, hvort sem er geymslupláss er í notkun eða sem hlutfall af 

heildargeymsluplássi. 
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9 Niðurlag 

Farið hefur verið yfir VIST þjónustu Símans og hún kynnt, auk þess hefur hér verið 

fjallað um verðlagningu, greiningu og verðútreikninga á hýsingarþjónustu. Rökstutt 

hefur verið að hagstætt geti verið fyrir fyrirtæki að kaupa sig inn í áskrift og þurfa þar 

með ekki að halda við eða sjá um flókinn búnað sem tengist ekki kjarnastarfsemi 

þeirra.  Allur rekstur kerfanna er á einum stað þar sem sérhæft starfsfólk sér um 

viðhald, viðgerðir og uppfærslu kerfa ef á þarf að halda.  

Mikilvægt er fyrir fyrirtæki sem bjóða upp á UT þjónustu að hafa góða yfirsýn yfir 

þjónustu sem í boði er og geta greint kostnaðarliði. Sett var upp líkan, reiknað og 

unnið úr gögnum frá greiningadeild Símans og bókhaldsgögnum. Hvað varðar 

útreikninga á kostnaðarliðum þarf alltaf að gæta þess að greining verði ekki of 

viðamikil og einblína um of á smáatriði við greiningu. Því verður hún eflaust að 

einhverju leyti nálgun á raunstærðir og kostnað en aldrei algild nálgun á raunstærðir. 

Ekki er mælt með því að notuð sé ein aðferð og henni hampað sem réttri nálgun 

heldur þarf að  skoða 2-3 greiningaraðferðir til að fá nálgun á kostnað og meta 

samhliða. Einnig er mikilvægt að meta verðmæti UT þjónustu og kosti hennar fyrir 

fyrirtæki sem nota hana í rekstri og fyrirtæki sem bjóða upp á UT þjónustu 

(útvistunaraðilar).  

Fyrirtæki og stjórnendur þeirra verða einnig að hafa vel skilgreind markmið með 

UT og hverju hún á að skila eða áorka innan fyrirtækja eftir að fjárfest er. Einnig er 

nauðsynlegt að hægt sé að mæla áhrif eftir að komin er reynsla á nýtingu UT innan 

fyrirtækis ef um kostnaðarsamar fjárfestingar er að ræða. Fyrirtæki sem bjóða upp á 

hýsingu þurfa að geta kostnaðargreint þjónustu og metið það sem í boði er og það 

framboð eða framboðsbil sem á að anna skal vera vel skilgreint til að forðast að binda 

of mikið fjármagn í þjónustu. Fyrirtæki voru skilgreind út frá því hversu skipulega UT 

þjónusta innan fyrirtækisins nýtist og hvar áhersla er í rekstri. Fyrirtæki eru flokkuð 

með rekstraráherslu, markaðsáherslu, tvíhliðaáherslu eða enga áherslu. Yfirlit í 

rekstri myndi teljast til rekstraráherslu þar sem unnið er að því að auka 

upplýsingaflæði á milli deilda og unnið að kostnaðargreiningu á einstaka 

þjónustuliðum sem í boði eru í VIST. Rekstraráhersla er algengasta notkun sem 

fyrirtæki hafa af UT. Það sem fyrirtæki vilja ná fram með fjárfestingu í UT er 
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hagræðing í rekstri,  minni kostnaður, aukin framleiðni og meiri gæði. Tölvutækni, 

netsamskipti og hátækni verður sífellt verðmætari í starfsemi fyrirtækja og því ekki 

við öðru að búast en að UT markaður hér á landi eigi eftir að vaxa.  

Farið var yfir stærðir sem markverðar þóttu úr bókhaldi og vörðuðu rekstur.  

Vöxtur hefur verið í umsvifum Símans á fyrirtækjamarkaði með framboð á UT 

þjónustu (VIST). Í þessari ritgerð var fjallað um árið 2010 og framlegð metin með 

kennitölum þar sem notaðar voru EBIT og EBITDA. Ef rekstur er skoðaður kemur fram 

að halli hefur verið á þjónustunni á árinu 2010. Aukinn kostnaður fellur til á síðari 

hluta ársins vegna afskrifta sem dregur niður rekstrarafkomu fyrir árið. Hagnaður af 

VIST fyrir fjármagnsliði, afskriftir, yfirstjórn og stoðdeildir og skatta var 137,1 milljón á 

árinu 2010. Tap af VIST eftir fjármagnsliði, afskriftir, yfirstjórn og stoðdeildir og skatta 

eru 85,6 milljónir (sjá töflu 2). Rekstrartekjur voru 497,5 milljónir og rekstrargjöld 

360,4 milljónir. 

 Síminn er ekki með markaðsráðandi hlutdeild á markaði sé velta borin saman við 

gögn Hagstofu Íslands og því ekki að ætla annað en að Síminn geti sótt á. Velta á 

íslenskum UT markaði jókst jafnt og þétt á árunum 2002 til 2008 (sjá töflu 2). Ekki 

hafa verið gefin út gögn fyrir árin 2009 til 2011 þegar þetta er skrifað. Vöxtur virðist 

hafa verið nokkuð bundinn við flesta atvinnugeira og hefur einkennt bæði 

heildverslun með UT þjónustu, síma- og fjarskiptaþjónustu, hugbúnaðargerð og 

ráðgjöf (sjá töflu 4). 

Í köflum 6 og 7 er sett upp líkan og helstu breytur útskýrðar. Ekki var hægt að klára 

útreikninga vegna skorts á upplýsingum en aðferðin hefur verið sett fram. 

Skilgreindar voru ákveðnar breytur og kostnaðarliðir og líkanið flokkað niður. Erfitt er 

að nota sérstakar aðferðir sem algildar á fyrirtæki þar sem mikill munur er á því 

hvernig haldið er utan um upplýsingar innan fyrirtækja. Líkan er ekki hugsað sem 

endanleg útfærsla á útreikningum og er ekki gallalaust. En kostnaðarútreikningar 

verða alltaf almennir og aðeins nálgun á hinu rétta gildi.  

Þjónustumöguleikar í VIST sem skoðaðir voru hér eru gagnavistun, afritun, hýsing, 

Vist 3, netfang með vírussvörn, vefsvæði og dns ásamt öðru. Farið var yfir helsta 

sundurgreinanlegan kostnað og fjallað um aðra kostnaðarliði sem teknir voru fyrir í 

útreikningum eða voru áhugaverð stærð. Reynt var að greina kostnað út frá bókhaldi 
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en  meiri upplýsingar og frumgögn þarf ef á að greina kostnað meira niður. Varðandi 

þjónustumöguleika sem eru búntaðir eða bundnir saman var skoðað hvernig best 

væri að kostnaðargreina slíkar þjónustur. Í þeim tilvikum þar sem heildarpakkar (Vist 

pakkar) eru settir saman og erfitt reynist að sundurliða kostnað á milli vöru og 

þjónustu x og y gæti verið gott að setja upp reiknireglur með tilliti til mismunandi 

teygni vöru og hvernig þjónusta skuli verðlögð. Það er, þjónusta með minni teygni 

beri meiri álagningu en þjónusta með meiri teygni og því er ráð að búnta afurðir og 

þjónustu saman í pakka eins og hægt er og viðskiptavinum finnst nýtilegt. 

Framleiðslubil fyrirtækis er breytilegt til langs tíma en hefur ákveðnar takmarkanir 

til skamms tíma. Því þarf að staðsetja framleiðslu á markaði út frá styrk og 

samkeppnishæfi. Að auka framboð á vöru og þjónustu mun hækka fastan kostnað 

fyrirtækis vegna fjárfestinga og reksturs á fastafjármunum og vinnuafls. Nýr 

jafnvægispunktur (sjá mynd 9) mun staðsetja okkur á nýju framleiðslubili þar sem 

fyrirtæki hefur aukið framleiðslumöguleika sína á afurðum og þjónustu ásamt 

auknum föstum kostnaði. 

Farið er yfir líkan í kafla 8 og settur inn sá kostnaður sem hægt er að vinna úr 

bókhaldi.  Eitt af markmiðum verkefnisins var að framkvæma verðaðgreiningu á 

helstu VIST afurðum fyrir fyrirtækjasvið sem Síminn býður upp á. Því miður fellur 

líkanið ekki að þeim upplýsingum og bókhaldgögnum sem aðgangur fékkst að og 

notaðar voru og því ekki hægt að sundurgreina kostnað á UT afurðum og þjónustu í 

VIST. Einnig var því ekki hægt að vinna verðaðgreiningu fyrir afurðir í VIST. Bókhaldið 

inniheldur ekki þann grunn tæknilegra upplýsinga sem aðgangur þyrfti að vera að og 

var því gert eins vel og hægt var miðað við þau gögn sem lágu fyrir. Ef vel hefði átt að 

vera hefði þurft að hafa meiri aðgang að sérfræðingum hjá kerfisrekstri og 

tæknilegum upplýsingum til að setja fram nálgun á arðsemi UT afurða í VIST þjónustu 

Símans.  
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