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VÍSINDALEG HUGSJÓN Í VIÐSKIPTUM 

 
Hulda Guðmunda Óskarsdóttir, MS í stjórnun og stefnumótun 

Margrét Sigrún Sigurðardóttir, lektor, Háskóli Íslands 
 
 

SAMANTEKT 
 

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

 
 

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

 
SKOÐANAKERFI 

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

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

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

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

 
STEFNUMÓTUN 

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

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

Kvik 

gagnkvæm áhrif

Formlegar og Uppbygging atvinnuvega

óformlegar og einstakar auðlindir

þvinganir

Stofnanir Skipulagsheildir

Stefnukostir

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

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

 
AÐFERÐ 

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

 
BELGINGUR 

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

 
NIÐURSTÖÐUR OG UMRÆÐA 

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

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

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

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

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

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