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Útdráttur 

 Mikil tölvunotkun og tölvukunnátta mælist meðal almennings á Íslandi og í ljósi 

þess er áhugavert að rannsaka hvort atvinnustarfsemi á því sviði sé einnig 

umfangsmikil hér á landi.  Í rannsókninni er leitast við að ná heildstæðri mynd af 

upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiranum á Íslandi.  Er það gert með því að skoða 

þróun innan geirans síðustu ár, í samanburði við aðrar atvinnugreinar ásamt 

samanburði við niðurstöður erlendra rannsókna á upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeiranum.   

 Skoðað er umfang atvinnugeirans á fyrirtækja- og vinnumarkaði.  

Vinnumarkaður upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans er greindur með því að skoða 

starfsmannafjölda, laun, atvinnuleysi og uppbyggingu geirans m.t.t. menntunar og 

starfsstétt starfsmanna.   

 Skoðuð eru þau verðmæti, virðisauki, sem verða til innan upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeirans í fjárhæðum sem og hlutfall geirans í landsframleiðslu á 

árunum 1997 til ársins 2011. 

 Að lokum er verðmætasköpunin sett í samhengi við umfang 

atvinnugreinarinnar, þ.e. verðmætasköpun á hvern starfsmann og hlutfall virðisauka 

af framleiðsluvirði.  Með því er rannsakað hvort upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirinn 

auki hagvöxt meira en aðrar greinar ef velta í geiranum eykst. 

 Upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirinn er eins og nafnið gefur til kynna 

samsettur úr tveimur greinum, upplýsingatækni annars vegar og fjarskiptatækni hins 

vegar.  Við rannsóknina er leitast við að skoða atvinnugeirann í heild ásamt því að 

finna styrkleika og séreinkenni á hvorri grein fyrir sig. 

 Rannsóknin leiðir meðal annars í ljós að geirinn er ekki nærri því jafnstór hér á 

landi hvað varðar umfang og verðmætasköpun, í hlutfallslegum samanburði við 

Bandaríkin, Danmörku, Svíþjóð og Kanada.  Einnig kemur í ljós að þrátt fyrir að 

greinin sé hæst launaða atvinnugreinin hér á landi er hún ekki nærri því jafn hátt yfir 

meðallaunum á vinnumarkaði og erlendar rannsóknir á geiranum erlendis leiða í ljós.  

Af þessu að dæma má fullyrða að Íslendingar séu notendur fremur en framleiðendur 

og þjónustuaðilar á sviði upplýsinga- og fjarskiptatækni, og eigi geirinn því inni vöxt ef 

litið er til þeirrar miklu notkunar á þessari þjónustu hér á landi. 
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1 Inngangur 

Í ljósi mikillar tölvunotkunar og tölvukunnáttu almennings á Íslandi er áhugavert að 

gera rannsókn á starfsemi þeirra atvinnugreina sem starfa á því sviði hér á landi.  

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á umfang og verðmætasköpun 

atvinnugeira sem kalla má upplýsinga- og fjarskiptatækni.  Ritgerðinni er skipt upp í 

þrjá megin hluta. 

 Fyrst er fjallað almennt um upplýsinga- og fjarskiptatækni, hvað sú starfsemi 

felur í sér og hvaða þýðingu notkun hennar hefur í för með sér fyrir hagkerfið í heild.  

Kynntar eru erlendar rannsóknir á greininni sem og rannsóknir á mikilvægi 

upplýsinga- og fjarskiptatækni fyrir hagvöxt. Fjallað er um rannsóknir á notkun og 

kunnáttu Íslendinga á upplýsingatækni.  Skoðuð er stærð atvinnugeirans á fyrirtækja- 

og vinnumarkaði,  þ.e. þann fjölda einstaklinga sem starfa í greininni, laun þeirra og  

atvinnuleysi ásamt fjölda skráðra fyrirtækja í upplýsinga- og fjarskiptatækni. 

 Í öðrum hluta ritgerðarinnar er fjallað um þau verðmæti sem skapast í 

upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiranum og skilgreiningu þeirra.  Verðmætin eru bæði 

mæld í fjárhæðum sem skapast innan greinarinnar og framlag atvinnugreinarinnar til 

landsframleiðslu.  Atvinnugreinin hér á landi er borin saman við umfang og 

verðmætasköpun erlendis með tvenns konar hætti.  Annars vegar framleiðsluvirði í 

hlutfallslegu samhengi hvers lands og hins vegar borið saman framlag greinarinnar til 

landsframleiðslu með tilvísun í erlendar rannsóknir. Samanburðarlöndin eru 

Bandaríkin, Danmörk, Kanada og Svíþjóð.   

 Að lokum er þriðji hluti ritgerðarinnar nýttur til að setja verðmætasköpunina í 

samhengi við umfang starfseminnar.  Þar á meðal verðmætasköpun á hvern starfandi 

einstakling í upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiranum  og hvernig hún hefur þróast 

síðustu ár.  Verðmætasköpun einstaklinga í upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiranum 

er einnig borin saman við starfsmenn annarra atvinnugreina.  Verðmætasköpun 

greinarinnar er einnig sett í samhengi heildartekna,  þ.e.  skoðað hve hátt hlutfall 

atvinnugreinin skapar af verðmætum miðað við tekjur og borið saman við aðrar 

atvinnugreinar.  Að lokum er fjallað um hvað einkennir rekstur greinanna tveggja, þ.e. 

upplýsingatæknigeirans annars vegar og fjarskiptatæknigeirans hins vegar.  Hvað 
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afmarkar þau verðmæti sem verða til í greinunum og hvernig greinarnar hafa brugðist 

við umfangsbreytingum og efnahagsþrengingum hér á landi. 

 Með þessari rannsókn er því leitast við að ná heildstæðri mynd af starfsemi 

upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans hér á landi hvað varðar umfang, 

verðmætasköpun og þróun síðustu ára.   
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2 Upplýsinga- og fjarskiptatækni  

2.1 Atvinnustarfsemi tengd upplýsinga- og fjarskiptatækni 

Upplýsinga- og samskiptatækni (e. Information and communication technology) er 

samheiti yfir margar atvinnugreinar í sinni víðustu skilgreiningu.  Erfitt getur reynst að 

afmarka nákvæmlega þá starfsemi sem fellur undir þann atvinnugeira en flokka má 

þá starfsemi annars vegar í framleiðslu og hins vegar þjónustu.  Þegar talað er um 

framleiðslu í upplýsinga- og samskiptatækni er til dæmis átt við framleiðslu á tölvu- 

og fjarskiptabúnaði og viðhaldi þess búnaðar.  Þjónustustarfsemi er svo þjónusta á 

sviði fjarskipta svo sem síma- og netþjónusta.  Einnig er þjónusta á sviði 

hugbúnaðargerðar og ráðgjafar á því sviði ásamt vinnslu gagna, hýsingu þeirra og 

umsjón tölvukerfa svo eitthvað sé nefnt.  Undir upplýsinga- og samskiptatækni getur 

einnig flokkast framleiðsla á menningar- og fræðsluefni svo sem sjónvarps- og 

kvikmyndaefni og dreifing þess (Eurostat, 2006).    Sá síðastnefndi er hins vegar ekki 

tekinn fyrir hér því við þessa rannsókn er leitast við að rannsaka verðmætasköpun og 

starfsemi tæknigeirans og verður hann kallaður upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiri 

hér eftir.   

 Framleiðsluhluti upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans hér á landi veltir 

einungis einum tuttugasta (5%) af heildarveltu þjónustuhliðar sama geira árið 2011 

(Hagstofa Íslands, 2012).  Sökum þess hve framleiðsluhlið upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeirans er smá í sniðum hér á landi, og erfitt að nálgast gögn fyrir 

hana, er henni einnig sleppt við rannsóknina og einblínt á þjónustustarfsemi.  

 Mikil tölvu- og netnotkun mælist hér á landi og því mætti álykta að 

fjarskiptatæknifyrirtæki, sem veita einstaklingum og fyrirtækjum þjónustu og aðgang 

að fjarskiptaneti, blómstri hér á landi.  Fyrirtæki hafa í miklum mæli tekið tölvur í 

notkun við starfsemi sína sem kallar á atvinnugrein sem þjónustar fyrirtæki hvað 

varðar þróun á hugbúnaði, umsjón tölvukerfa og hýsingu gagna.  Við aukna 

tölvunotkun fyrirtækja eykst einnig gagnamagn sem fyrirtækin þurfa að vinna úr og til 

verður atvinnustarfsemi sem sérhæfir sig í vinnslu og birtingu þeirra gagna.  

Greinarnar, þ.e. upplýsingatækni annars vegar og fjarskiptatækni hins vegar, byggja 

sína þjónustu mikið á hvor annarri.   Áhugavert er því að skoða greinarnar saman og 
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sjá hvort að þær þróast eins, t.d. hvað varðar umsvif og starfsmannafjölda.  

Greinarnar eru misjafnar í eðli sínu og eru rannsökuð helstu einkenni hvorrar greinar 

fyrir sig.  Því eru greinarnar tvær, þ.e. upplýsingatækni og fjarskiptatækni bæði 

skoðaðar sér og einnig sameiginlega. 

 

2.2 Áhrif upplýsinga- og fjarskiptatækni á hagvöxt 

Áhugi hagfræðinga á upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiranum hefur aukist undanfarin 

ár vegna þess að hann hefur verið einn af drifkröftum hagvaxtar í heiminum 

undanfarna áratugi.  Hagvöxtur sem verður við aukna framleiðslu  er drifinn áfram af 

nýrri þekkingu og tækni í flestum tilvikum.  Því eru atvinnugreinar sem sinna 

nýsköpun og tækniþróun nauðsynlegar fyrir hagvöxt.  Þær rannsóknir sem snúa að 

mikilvægi tækniframfara og þeirra atvinnugreina sem sinna nýsköpun byggja 

rannsóknir sínar að miklu leyti á kenningum Robert Solow um framleiðslu og hagvöxt. 

Solow lýsir framleiðslu með eftirfarandi jöfnu: 

 ( )   ( ( )  ( ) ( )) 

 Samkvæmt Solow þá ræðst framleiðsla þjóðar (e. output ) (Y)  á tíma t, af 

þremur þáttum; fjármagni (K), vinnuafli (L) og skilvirkni (e. effectiveness) vinnuafls 

(A).  Skilvirkni vinnuafls er t.d. háð menntun og tæknistigi þjóða og er hún  ytri stærð í 

líkaninu og þróun hennar því ekki lýst með þessu líkani.  Að fjármagni og vinnuafli 

óbreyttu, hafa tækniframfarir einar og sér töluverð áhrif á framleiðslu samkvæmt 

Solow því framleiðni vinnuafls (e. effective labour)  er margfeldi stærðar vinnuafls (L) 

og þeirrar skilvirkni sem hlýst meðal annars af tæknistigi (A) (Romer, 2005).  

Framleiðni vinnuafls má meðal annars mæla sem framleiðsla á klukkustund. 

 Ýmsar rannsóknir hafa beitt þessari aðferð við rannsókn á áhrifum og 

mikilvægi upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans fyrir hagkerfi heimsins.  Þrátt fyrir að 

tækniþróun sé ytri breyta í líkani Solow og ekki lýst í líkaninu  má mæla þau áhrif sem 

tækniþróun hefur á framleiðni vinnuafls og framleiðslu í heild miðað við 

hagvaxtarlíkan Solow. 

 Árið 2004 var gerð áströlsk rannsókn á áhrifum þess að fyrirtæki þar í landi 

höfðu í auknum mæli tekið upp notkun á upplýsinga- og fjarskiptatækni.  Leiddi sú 

rannsókn í ljós að með aukinni notkun og fjárfestingu í  upplýsinga- og fjarskiptatækni 

flýtti mikið fyrir verkefnaúrvinnslu, nýting starfsfólks jókst og minnka mátti önnur 
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aðföng.  Rekja mátti aukna framleiðni vinnuafls hjá áströlskum fyrirtækjum til meiri 

notkunar á upplýsinga- og fjarskiptatækni sem og aukna margþátta framleiðni (e. 

multifactor productivity).  Margþátta framleiðni er mælikvarði á framleiðslu í hlutfalli 

við þau aðföng sem þarf við framleiðslu,  geta þau verið fjármagn, vinnuafl, efni, orka 

og fleira í þeirri skilgreiningu (Bureau of Labor Statistics, 2008).   Með aukinni notkun 

á tölvum, hugbúnaði og öðrum upplýsingatæknibúnaði lækkaði kostnaður við rekstur 

og aðföng sem leiddi til aukinnar framleiðni aðfanga í heild (Productivity Commission, 

2004).  

 Önnur rannsókn, sem gerð var í Bandaríkjunum árið 2009, á mikilvægi 

nýsköpunar fyrir hagvöxt fjallar sérstaklega um upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirann.  

Þar er talið að nýsköpun í upplýsinga- og fjarskiptatækni sé mikilvægasta eða 

áhrifamesta tegund nýsköpunar fyrir hagkerfið síðustu áratugi.  Þar er talið að 

helmingur þeirrar aukningar sem hefur orðið á framleiðni vinnuafls allt frá árinu 1973 

til ársins 2003 megi rekja til nýsköpunar og þar af leiðandi að miklu leyti til 

upplýsinga- og fjarskiptatækni.  Þar kemur einnig fram að mikilvægi nýsköpunar sé 

að aukast.  Með því að beita aðferð Solow mátti rekja 25% af hagvexti til nýsköpunar 

á árunum 1973 til 1995 en 35% á árunum 1996 til 2003 (Ark, Barrington, Fosler, 

Hulten, & Woock, 2009).  

 Erfitt getur reynst að áætla nákvæmlega þau verðmæti og nyt sem hljótast af 

notkun á upplýsinga- og fjarskiptatækni í öðrum atvinnugreinum.  Rannsókn sem 

gerð var í Bandaríkjunum byggð á framleiðslu og aðfangauppgjöri atvinnugreina þar í 

landi árið 2009 leitast þó við að nálga þau verðmæti.  Miðað við fjárfestingu annarra 

atvinnugreina í upplýsinga- og fjarskiptatækni má áætla að óbein verðmætasköpun 

upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans sé um tveir þriðju þeirra verðmæta sem verða 

til innan geirans sjálfs,  þ.e. verðmætasköpun annarra atvinnugeira sem rekja má til 

notkunar þeirra á upplýsinga- og fjarskiptatækni sé um tveir þriðju hlutar beinnar 

verðmætasköpunar upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans sjálfs (Shapiro & Mathur, 

2011).  Svo hafa má það hlutfall í huga þegar verðmætasköpun upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeirans er skoðuð í öðrum löndum. 
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2.3 Erlendar rannsóknir á upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiranum 

Rannsókn á upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiranum í Bandaríkjunum  leiddi í ljós að 

árið 2009 var hluti þess atvinnugeira 4,2% af landsframleiðslu Bandaríkjanna og 

hafði hækkað úr 3,4% frá árinu 1991.  Þá er átt við beinan hlut atvinnugreinarinnar í 

landsframleiðslu byggða á verðmætum sem verða til innan greinarinnar en ekki hjá 

öðrum atvinnugreinum vegna notkunar þeirra á upplýsinga- og fjarskiptatækni.  

Framlag upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans til landsframleiðslu hækkaði því um 

25% í Bandaríkjunum á 18 árum, aukning sem átti sér ekki hliðstæðu í neinum öðrum 

atvinnugeira.    Á því tímabili fækkaði starfsmönnum í greininni engu að síður um 

16%.  Laun starfsmanna í greininni tvöfölduðust á áratugnum frá 1991 til ársins 2000.  

Frá aldamótum til ársins 2009 hækkuðu laun starfsmanna svo um 29% til viðbótar 

þrátt fyrir að á sama tímabili lækkuðu meðallaun almennt í Bandaríkjunum.  

Mismunur á meðallaunum í Bandaríkjunum og launa í upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeiranum jókst gríðarlega frá árinu 1991 til 2009.  Starfsmaður í 

upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiranum var með 29,5% hærri laun en meðal 

starfsmaður á almennum vinnumarkaði árið 1991 en árið 2009 voru laun í greininni 

80,6% hærri en meðallaun starfsmanna á almennum vinnumarkaði (Shapiro & 

Mathur, 2011).  Vert er þó að nefna að þessi rannsókn nær yfir bæði framleiðslu og 

þjónustu á sviði upplýsinga- og fjarskiptatækni. 

 Rannsókn á sama geira í Kanada leiddi í ljós að upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigerinn átti 4,9% hlut í landsframleiðslu árið 2010 og hafði aukist úr 

4,2% árið 2002.  Ef einungis er tekin þjónusta á sviði upplýsinga- og fjarskiptatækni 

var hluti hennar 3,9% af landsframleiðslu árið 2010 og hafði hækkað úr 3,4% frá 

árinu 2002.  Árið 2010 unnu 3,3% af starfandi einstaklingum í Kanada í upplýsinga- 

og fjarskiptatæknigeiranum.  Helmingur starfsmanna í greininni var í upplýsingatækni 

en hinn helmingurinn skiptist nokkuð jafnt á milli fjarskiptatæknigeirans, framleiðslu á 

upplýsinga- og fjarskiptatæknibúnaði og heildsölu hans.  Laun starfsmanna í 

upplýsinga- og fjarskiptatækni í Kanada voru 52% yfir meðallaunum í landinu árið 

2010 (Industry Canada, 2011).  
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2.4 Tölvunotkun og tölvukunnátta á Íslandi 

Þær miklu framfarir sem hafa orðið á Íslandi undanfarna áratugi má að miklu leyti 

rekja til þess hve Íslendingar eru fljótir að tileinka sér nýjustu tækni og vísindi.  Stór 

hluti háskólamenntaðs fólks, þá sérstaklega í tæknigreinum, hefur sótt sér 

framhaldsmenntun erlendis og að loknu námi hafa þeir einstaklingar komið til baka 

með mikla þekkingu á nýjustu tækni og vísindum sem hefur orðið þjóðfélaginu til 

mikilla hagsbóta.  Íslendingar eru almennt nýjungagjarnir sem hefur skipt sköpum 

hvað varðar framfarir og gert það að verkum að á einungis örfáum áratugum varð 

Ísland meðal tækniþróuðustu landa heims.  Landsmenn voru fljótir að tileinka sér 

tölvur og net og eru þar meðal fremstu þjóða.   

 Reglulega eru gerðar kannanir meðal evrópskra þjóða hvað varðar tölvu- og 

netnotkun og eru Íslendingar þar í broddi fylkingar á mörgum sviðum.  Af Íslendingum 

á  aldrinum 16-74 ára höfðu 97% notað tölvu  á ævinni en meðaltal þeirra 27 þjóða 

sem skipa Evrópusambandið var  einungis 78% (Eurostat, 2012).   Ísland var þar 

með mestu tölvunotkun af öllum samanburðarþjóðunum en hinar 

Norðurlandaþjóðirnar komu  örfáum prósentum á eftir.  

 Tölvukunnátta mælist einnig með mesta móti hér á landi samanborið við aðrar 

Evrópuþjóðir en kunnáttan er hins vegar frekar grunn.  Ísland skorar hæst allra þjóða 

í einföldum aðgerðum á borð við einfalda útreikninga og skráarflutninga en er hins 

vegar eftirbátur annarra Norðurlanda þegar kemur að þekkingu og reynslu við gerð 

forrita. Einungis 15% Íslendinga á aldrinum 16-74 ára hafa útbúið forrit á meðan það 

er t.d. 24% í Svíþjóð en Ísland er engu að síður yfir meðaltali Evrópusambandsins 

sem er einungis 10% (Eurostat, 2012).   

 Í ljósi þess hve mikil  notkun er á tölvum og tölvulæsi almennings mikið hér á 

landi  er áhugavert að gera rannsókn á atvinnustarfsemi í þessum geira og sjá hvort 

hann er að skila verðmætum til þjóðarbúsins eins og hann gerir erlendis. 
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2.5 Nánari skilgreining á starfseminni 

2.5.1 Atvinnugreinaflokkun 

Til að nálgast flokkaðar hagtölur er farið eftir íslensku atvinnugreinaflokkuninni, 

ÍSAT2008.  ÍSAT flokkunarkerfið byggir á flokkunarkerfi Evrópusambandsins og með 

innleiðingu þess auðveldar það samanburð á milli Evrópulanda.  Flokkunarkerfið var 

uppfært í ársbyrjun 2008 og tók það gildi hér eins og annarsstaðar í Evrópu.  Nýja 

flokkunarkerfið gengur undir heitinu ÍSAT2008 hér á landi en fyrra kerfið gekk undir 

heitinu ÍSAT95 sem byggði á fyrri útgáfu atvinnugreinaflokkunnar 

Evrópusambandsins Nace Rev 1 en nýja útgáfan byggir á Nace Rev 2 (Hagstofa 

Íslands, 2009).   Flest gögnin sem eru notuð í rannsókninni hafa verið uppfærð yfir í 

nýja kerfið, ÍSAT2008, en í sumum tilfellum er einnig byggt á gamla flokkunarkerfinu, 

ÍSAT95 og er það þá sérstaklega tekið fram.  Brúað er á milli kerfanna með hliðsjón 

af leiðbeiningum Eurostat en í flestum tilfellum er brúunin milli kerfa augljós (Eurostat, 

2006).  Hér á eftir er fjallað nákvæmlega um þá starfsemi sem tekin er fyrir út frá 

ÍSAT kerfinu og þeirri starfsemi lýst sem fer fram í þeirri grein ásamt tilvísunum í 

ÍSAT95 kerfið.  

2.5.2 Fjarskiptatækni 

2.5.2.1 61. Fjarskipti  (64.2 ÍSAT95) 

Undir þennan flokk falla fjórir undirflokkar sem sundurliða hverslags fjarskipti fyrirtæki 

starfa við eða þjónustar.  Þegar talað er um fjarskiptatækni í rannsókninni er átt við 

alla undirflokka atvinnugreinanúmers 61 Fjarskipti.  Þ.e. samanlagðar tölur eða 

meðaltal byggt á öllum undirflokkum. 

61.1. Fjarskipti með streng (64.2 ÍSAT95) 

 Undir þennan flokk falla fyrirtæki sem sinna starfsemi og þjónustu fjarskipta í 

gegnum strengi á borð við ljósleiðara og annarra jarðlína sem notaðar hafa verið til 

fjarskipta (Ríkisskattstjóri, 2012).  Fyrirtæki í þessum flokki eru t.d. Míla ehf. og 

Gagnaveitan ehf. svo eitthvað sé nefnt (Fyrirtækjaskrá, 2012). 

61.2. Þráðlaus fjarskipti (64.2 ÍSAT95) 

 Undir þennan flokk falla fyrirtæki sem sinna meðal annars farsímaþjónustu 

(Ríkisskattstjóri, 2012). Fyrirtæki í þessum flokki eru því fyrirtæki á borð við Nova 

ehf., Síminn hf. og fleiri (Fyrirtækjaskrá, 2012).   
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61.3 Gervihnattafjarskipti (64.2 ÍSAT95) 

 Undir þennan flokk falla fyrirtæki sem veita þjónustu við miðlun, rekstur, 

viðhald á búnaði til að dreifa upplýsingaefni. Svo sem tal, texta, hljóði og 

hreyfimyndum með hjálp grunnvirks gervihnattafjarskipta (Ríkisskattstjóri, 2012). 

61.9 Önnur fjarskiptastarfsemi (64.2 ÍSAT95) 

 Þennan flokk skipa fyrirtæki sem sinna t.d. rekstri á sérhæfðum 

fjarskiptabúnaði, s.s. gervihnattasporun, fjarmælingum, boðskiptum og starfsemi 

ratsjárstöðva.  Þau fyrirtæki sinna einnig rekstri gervihnattaútstöðva og tilheyrandi 

aðstöðu sem tengist rekstrarlega einu eða fleiri landsnetum fyrir fjarskipti 

(Ríkisskattstjóri, 2012). 

2.5.3 Upplýsingatækni 

Þegar fjallað er um upplýsingatækni í rannsókninni er það sameining 

atvinnugreinanúmera 62: Þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni og 63: Starfsemi 

á sviði upplýsingaþjónustu.  Það er bæði vegna þess að báðir flokkar starfa á sviði 

sem almennt telst vera upplýsingatækni og hentar því við þessa rannsókn,  og einnig 

vegna þess að margvísleg gögn sem tekin eru saman fyrir bæði 

atvinnugreinanúmerin af aðilum á borð við Hagstofu Íslands eru birt undir sama hatti 

og ekki sundurliðuð. 

2.5.3.1 62. Þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni (72 ÍSAT95) 

Undir þennan flokk falla einnig fjórir undirflokkar sem sundurliða hverslags 

þjónustustarfsemi fyrirtæki sinna á sviði upplýsingatækni.  Mörg fyrirtæki geta fallið í 

fleiri en einn flokk svo ekki er hægt að byggja rannsókn á sundurliðun flokka heldur er 

betra að taka allan flokkinn saman í einn geira. Undirflokkarnir eru eftirfarandi: 

62.01. Hugbúnaðargerð (72.2 ÍSAT95) 

 Undir þennan flokk falla fyrirtæki sem sinna starfsemi á sviði skrifta, breytinga, 

prófana, skjölunar, aðlögunar og þjónustu hugbúnaðar fyrir viðskiptavini sína 

(Ríkisskattstjóri, 2012).  Þekkt fyrirtæki í þessum flokki eru meðal annars; TM 

Software ehf. og LS Retail ehf (Fyrirtækjaskrá, 2012). 

62.02. Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni (72.1 ÍSAT95) 

 Þessum flokki tilheyra fyrirtæki sem skipuleggja og hanna tölvukerfi sem 

samþætta tölvur, hugbúnað og samskiptatækni (Ríkisskattstjóri, 2012).  Stærstu og 

þekktustu fyrirtækin í upplýsingatæknigeiranum hér á landi falla undir þennan flokk.  
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Fyrirtæki á borð við Nýherja hf. og Advania hf. (áður Skýrr) (Fyrirtækjaskrá, 2012).  

Þessir tveir aðilar eiga og reka einnig dótturfélög sem tilheyra t.d. hugbúnaðargerð. 

62.03. Rekstur tölvukerfa (72.3 ÍSAT95) 

 Þessum flokki tilheyra fyrirtæki sem stjórna og reka tölvukerfi, 

gagnavinnslubúnað auk tengdrar stoðþjónustu (Ríkisskattstjóri, 2012).  Dæmi um 

fyrirtæki í þessum flokki er Reiknistofnun Háskólans (Fyrirtækjaskrá, 2012).  

62.09. Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni (72.6 ÍSAT95) 

 Undir þennan flokk falla fyrirtæki sem sinna starfsemi á sviði upplýsingatækni 

og tölvum en falla ekki undir aðra flokka (Ríkisskattstjóri, 2012).  Internet á Íslandi hf. 

sem er nafnaþjónn og sér meðal annars um skráningu léna með „.is“ endingu fellur 

undir þennan flokk (Fyrirtækjaskrá, 2012). 

2.5.3.2 63. Starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu (72 ÍSAT95) 

 Starfsemi upplýsingaþjónustu er frekar víðfeðmt svið eins og nafnið gefur til 

kynna.  Því fellur starfsemi innan þessa flokks ekki að öllu leyti að markmiði þessarar 

rannsóknar.  Áhugaverðara er þó að hafa þennan flokk með því hann inniheldur 

atvinnustarfsemi sem er fyllilega innan marka upplýsingatæknigeirans.  Starfsemi á 

borð við gagnavinnslu og hýsingu er mögulega starfsemi sem er í vexti hér á landi í 

samstarfi við erlenda aðila og verður áhugavert að fylgjast með þróun þessarar 

atvinnugreinar. 

63.11.  Gagnavinnsla, hýsing og tengd starfsemi (72.4 ÍSAT95) 

 Starfsemi þessa flokks felst í sérhæfðum hýsingum á borð við vefhýsingar, 

kerfisleigur og kerfisveitur.  Gagnavinnsla sem telst fullvinnsla gagna og sérhæfðra 

skýrslna úr gögnum sem viðskiptavinir leggja fram eða rafræn vinnsla gagna, 

gagnaskráningarþjónusta og rekstur gagnagrunna (Ríkisskattstjóri, 2012).  

Reiknistofa bankanna hf. er gott dæmi um fyrirtæki í þessum flokki (Fyrirtækjaskrá, 

2012). 

63.12.  Vefgáttir (72.4 ÍSAT95) 

 Fyrirtæki þessa flokks sinna rekstri vefsetra sem nota leitarvélar til að koma 

upp og viðhalda yfirgripsmiklum gagnagrunnum með vefföngum og efni af netinu sem 

auðvelt er að leita í (Ríkisskattstjóri, 2012).   
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63.91.  Starfsemi fréttastofa  (92.40 ÍSAT95) 

 Starfsemi fréttastofa á ekki heima í þessari rannsókn, þar sem ekki um 

tæknigeira er að ræða, en vegna þess að ekki er hægt að fá nægjanlega sundurliðuð 

gögn var ekki unnt að halda þessum flokki undanskildum við meðferð gagna fyrir 

upplýsingaþjónustu.  En flokkurinn er skilgreindur fyrir fréttamiðla og fréttastofur sem 

sjá fjölmiðlum fyrir  fréttum, myndum og greinum (Ríkisskattstjóri, 2012).  Í þennan 

flokk eru að mestu skráðir veffjölmiðlar því fréttastofur eru yfirleitt reknar af fjölmiðlum 

og útgáfufyrirtækjum, sem falla ekki undir þennan flokk, svo ekki er um mörg fyrirtæki 

að ræða.  Fyrirtæki í þessum flokki eru fyrirtæki á borð við Vefpressuna ehf. sem 

rekur meðal annars fréttamiðlana pressan.is og eyjan.is (Fyrirtækjaskrá, 2012). 

63.99.  Önnur ótalin starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu (74.84 ÍSAT95) 

 Undir þennan flokk falla fyrirtæki sem sinna upplýsingaleitarþjónustu 

samkvæmt samningi eða gegn þóknun (Ríkisskattstjóri, 2012). Fyrirtæki í þessum 

flokki falla því ekki fyllilega að þessari rannsókn en fyrirtæki á borð við  Já 

Upplýsingaveitur hf. sem sér um rekstur ja.is er flokkað í þessum flokki og réttlæta 

má að það eigi heima í þessari rannsókn (Fyrirtækjaskrá, 2012). 
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2.6 Atvinnugreinin á Íslandi 

2.6.1 Fjöldi fyrirtækja 

Þessir tveir atvinnugeirar, þ.e. upplýsingatæknigeirinn annars vegar og 

fjarskiptatæknigeirinn hins vegar eru mjög ólíkir, t.d. hvað varðar stærðarhagkvæmni 

og pláss á markaði.  Mjög fá fyrirtæki sinna fjarskiptatækniþjónustu á meðan þau eru 

mörg í upplýsingatæknigeiranum.1  Og þá sér í lagi mörg í undirflokknum 

Hugbúnaðargerð (Hagstofa Íslands, 2004 - 2012). 

 

 
Mynd 1. Fjöldi skráðra fyrirtækja á skilgreint atvinnugreinanúmer. (Hagstofa Íslands, 2004 - 2012) 

 

Fjöldi skráðra fyrirtækja í fjarskiptatækni á tímabilinu 2001 til 2010 eru á bilinu 18 til 

39, samkvæmt rekstraryfirliti atvinnugreina, eða að meðaltali 0,11% af skráðum 

félögum árin 2001 til 2008.  Á sama tíma fara upplýsingatæknifyrirtæki úr rúmlega 

313 árið 2001 upp í 764 árið 2007 en hefur fækkað nokkuð síðan.  Sá fjöldi þýddi að 

upplýsingatæknifyrirtæki voru að meðaltali 2,4% af heildarfjölda skráðra félaga á 

árunum 2001-2008 (Hagstofa Íslands, 2004 - 2012).  Þá helst hlutfallið á milli þessara 

tveggja geira stöðugt öll 10 árin þar sem fjarskiptatæknifyrirtæki skipa einungis um 

5% hlut af heildarfjölda fyrirtækja innan upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans  sem 

tekinn er fyrir hér.  Þessi fjöldi fyrirtækja í upplýsingatækni getur hins vegar ekki allur 

talist starfandi með fullu móti.  Fjöldatölurnar eru byggðar á skattskýrslum lögaðila 

skráðum í fyrrgreindri starfsemi og segir því ekki til um hversu mörg þeirra eru 

                                            
1
 Tölur um fjölda skráðra fyrirtækja byggja á rekstraryfirliti lögaðila sem flokkað er með ÍSAT95 

atvinnugreinaflokkuninni til og með árinu 2008 en ÍSAT2008 eftir það.   
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starfandi eða í fullum rekstri.  Hagstofa Íslands tók saman fjölda starfandi1 fyrirtækja í 

upplýsingatæknigeiranum fyrir árin 1998 til 2008 og var fjöldi þeirra einungis rúmur 

þriðjungur af heildarfjölda skráðra fyrirtækja (Hagstofa Íslands, 2009). 

 Einfalt er að skýra þennan mun  á fjölda fyrirtækja í sitthvorri greininni.  Vegna 

þess hve lítill stofnkostnaður er við að stofna hugbúnaðarfyrirtæki og fyrirtæki oft og 

tíðum stofnuð í kringum ákveðnar hugmyndir eða verkefni, getur sprottið upp mikill 

fjöldi fyrirtækja sem kannski fara aldrei í fulla starfsemi.   Fyrirtæki sem sinna 

fjarskiptaþjónustu þurfa mikið fjármagn til að standa straum af 

stofnkostnaði.  Fjarskiptatæknifyrirtæki þurfa að eiga, eða hafa aðgang að, 

fjarskiptasendum og grunnneti til að veita sína þjónustu.  Hugbúnaðarfyrirtæki skapa 

hins vegar sín verðmæti með hugviti starfsmanna sinna svo stofnkostnaður er lítill í 

samanburði við fjarskiptatæknifyrirtæki.  Betur er farið ofan í rekstrarleg einkenni 

atvinnugreinanna í kafla 4.3. 

 

2.6.2 Starfsmannafjöldi 

Fjöldi starfa innan upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans endurspeglast fullkomlega af 

fjölda fyrirtækja í greininni í hlutfalli við heildarfjölda fyrirtækja.  Fjöldi fyrirtækja í 

greininni  af heildarfjölda fyrirtækja var um 2,5% eins og rætt var um hér á undan og 

fjöldi starfandi í upplýsinga-  og fjarskiptatækni er einnig um 2,5% að meðaltali af 

heildarfjölda starfandi á tímabilinu 1998 til ársins 2008 (Hagstofa Íslands, 2009).    

Störfum í greininni fjölgaði um 50% frá árinu 1998 til ársins 2008.  Er það gegn þeirri 

þróun sem var í Bandaríkjunum þar sem störfum í greininni fækkaði um 8,3% á sama 

tímabili (Shapiro & Mathur, 2011).  Skiptingin milli fjölda starfandi í fjarskiptatækni og 

upplýsingatækni er hins vegar mun jafnari en fjölda fyrirtækja í greinunum tveimur. 

  Fjöldi starfandi einstaklinga í fjarskiptatækni var á tímabilinu 1998 til ársins 

2008 að meðaltali 1600 einstaklingar.  Það var um 1% af heildarfjölda starfandi á 

Íslandi og sveiflaðist það hlutfall lítið á tímabilinu 1998 til 2008.  Fjöldi starfandi í 

greininni á yfirlitstímabilinu má sjá á mynd 2.  

 Stærð upplýsingatæknigeirans á vinnumarkaði var í mikilli sókn árin fyrir 

síðustu aldamót og fór fjöldi starfandi í upplýsingatækni úr 1.540 árið 1998 upp í 

2.500 árið 2000.  Í hlutfalli við heildarfjölda starfandi fór atvinnugreinin úr 1%  af 

                                            
1
 Fyrirtæki taldist starfandi ef heildarársvelta þess var yfir 5 milljónum króna á verðlagi ársins 2000 

(Hagstofa Íslands, 2008).  
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heildarfjölda starfandi árið 1998 upp í 1,6% af heildarfjölda starfandi árið 2000.  Að 

meðaltali störfuðu um 2.400 einstaklingar í upplýsingatæknigeiranum á árunum frá 

1998 til ársins 2008, eða 1,5% af heildarfjölda starfandi á landinu (Hagstofa Íslands, 

2009).  Árið 2008 var hlutfall upplýsinga- og fjarskiptatækni af heildarfjölda starfandi 

2,4% en til samanburðar þá var hlutfall starfandi í sömu grein í Kanada 3,3% árið 

2010 (Industry Canada, 2011). 

 

Mynd 2. Fjöldi starfandi í upplýsingatækni, fjarskiptatækni og samtals í greinunum báðum. (Hagstofa 
Íslands, 2009) 

 

 Einkennilegt er að í báðum atvinnugreinunum verður fækkun á fjölda starfandi 

árin 2002 til 2004.  Ein skýring á þessu væri að fyrirtæki sem skráð er í þennan flokk 

samkvæmt atvinnugreinanúmeri færist út úr flokknum yfir á annað 

atvinnugreinanúmer.  En þar sem starfsmönnum fækkar í báðum atvinnugreinum  þá 

getur það ekki eingöngu verið skýringin.  Upplýsingatæknigeirinn virðist vera í mestri 

lægð miðað við starfsmannafjölda árið 2003 en fjarskiptatæknigeirinn árið 2004.    

Ólíklegt verður að teljast að áhrif svokallaðrar dot-com  bólu í Bandaríkjunum sem 

sprakk árið 2000 hafi svo mikil áhrif hér á landi og með svo mikilli töf.  Sú bóla 

tengdist hröðum uppgangi og væntingum margra net-fyrirtækja vestanhafs á árunum 

1995 til ársins 2000.  Líklegra er að atvinnugreinin hafi blásið út of hratt hér á landi og 

hagræðingar hafi verið aðkallandi eftir að upplýsingatæknigeirinn hafði nánast 

tvöfaldast á einungis nokkrum árum.   

 Af þessu að dæma einkennist starfsemi fjarskiptatæknigeirans af fáum 

fyrirtækjum en fjölmennum hvað starfsmenn varðar.  Búast má við að megnið af 

starfsmönnunum skiptist með einungis örfáum fyrirtækjum en restin af fyrirtækjunum 
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séu meðalstór fyrirtæki og fámenn dótturfyrirtæki risanna á fjarskiptatæknimarkaði.  

Einnig eru tveir risar á upplýsingatæknimarkaðnum sem stór hluti starfsmanna 

greinarinnar starfar hjá.  

 

  

2.6.3 Atvinnuleysi 

Sú fækkun á starfandi einstaklingum í greininni sem kom fram árin 2002 til 2004 

kemur bersýnilega fram í tölum um fjölda atvinnulausra.  Gefur það því til kynna að 

ekki sé hliðrun í gögnunum vegna ákveðins fyrirtækis.  Vinnumálastofnun heldur utan 

um fjölda atvinnulausra í hverjum mánuði og birtir með margvíslegum samanburði.  

Einn þeirra samanburða eru atvinnugreinar, þar sem upplýsinga- og fjarskiptatækni 

er birt sér á forsendum atvinnugreinanúmera.  

 Fjöldi atvinnulausra í upplýsinga- og fjarskiptatækni eykst mikið frá árinu 2001 

til ársins 2003 sem er í samræmi við fækkun starfa á þeim árum.  Greinin tekur svo 

við sér, eins og sést á mynd 2, miðað við fjölda starfa og lækkar því fjöldi 

atvinnulausra að sama skapi og verður jafn lágur og hann hafði verið um aldamótin 

eða um 20 einstaklingar að meðaltali yfir árið (Vinnumálastofnun, 2012).  

 Gögn Vinnumálastofnunar um atvinnuleysi eru gefin út mánaðarlega svo hægt 

er að sjá hvernig greinin hefur farið út úr bankahruninu og afleiðingum þess hvað 

varðar atvinnuleysi en ekki eru til gögn fyrir fjölda starfandi lengra en út árið 2008.  

Ætla má að störfum í greininni hafi fækkað að lágmarki um 250 á milli áranna 2008 

og 2009 ef marka má aukningu á atvinnuleysi í greininni, eða tæplega 6% af þeim 

sem störfuðu í greininni árið 2008.  Atvinnulausir í greininni urðu hátt í 300 að 

meðaltali árið 2009 en hefur lækkað nokkuð síðan eins og sjá má á mynd 3 

(Vinnumálastofnun, 2012).  Bankahrunið hafði mun meiri áhrif á atvinnuleysi í 

greininni heldur en fækkun starfa sem kom fram árin 2002 til 2004.   Þá voru einungis 

rúmlega 100 atvinnulausir í greininni á ársgrundvelli eða hátt í þrefalt færri en árið 

2009. 
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Mynd 3. Fjöldi atvinnulausra í upplýsinga- og fjarskiptatækni (vinstri ás) og hlutfall þeirra af 
atvinnulausum í heild (hægri ás) og atvinnulausum með háskólamenntun (hægri ás). (Vinnumálastofnun, 
2012) 

 Einnig er áhugavert að skoða hlutfall greinarinnar af heildarfjölda atvinnulausra 

með háskólamenntun.  Upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirinn er með hátt hlutfall 

háskólamenntaðra, fjallað er nánar um það í kafla 2.6.5 hér á eftir.  Því er áhugavert 

að skoða tilvikin tvö þar sem atvinnuleysi í greininni eykst með hliðsjón af fjölda 

atvinnulausra með háskólamenntun.  Atvinnuleysi í greininni árin 2002 til 2004 virðist 

nokkuð staðbundið við upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirann því hlutfall þeirra af 

heildarfjölda atvinnulausra með háskólamenntun fer yfir 30% en hafði verið um 12% 

áður og verður á því bili aftur eftir að atvinnuleysi í greininni minnkar aftur í kringum 

árið 2005.  Bankahrunið hefur hins vegar haft sömu áhrif á upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeirann og á aðrar atvinnugreinar því hlutfall atvinnuleysis í greininni 

breytist lítið í samanburði við aðrar.  Atvinnuleysi í greininni í hlutfalli við heildarfjölda 

atvinnulausra er mest árið 2003, þegar það virðist eingöngu vera bundið við  

upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirann, eða 2,6%.  Yfir tímabilið 2000 til ársins 2011 er 

atvinnuleysi í greininni að meðaltali 1,6% af heildarfjölda atvinnulausra 

(Vinnumálastofnun, 2012). 
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2.6.4 Laun og launaþróun 

 

Stéttarfélagið VR hefur framkvæmt launakönnun undanfarin ár meðal félagsmanna 

sinna og hefur hún kannað laun greidd í janúarmánuði ár hvert.  Fyrstu launatölur 

byggðar á þessum könnunum ná aftur til septembermánaðar ársins 2001 en eftir það 

miðaði launakönnun við greidd laun janúarmánaðar ár hvert eða frá janúar 2003.  

Svo hafa ber í huga að launatölur sem fjallað er um hér miðast einungis við  

grunnlaun janúarmánaðar en ekki meðaltal yfir árið. 

 Upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirinn er meðal hæst launuðu atvinnugreina 

hér á landi.  Skýrist það að stórum hluta af hárri prósentu háskólamenntaðra í 

stéttinni.  Ef litið er til launakannana VR frá árinu 2001 þá greiðir upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeirinn hæstu grunnlaun allra atvinnugreina sem þar eru kannaðar, 

þ.e. frá árinu 2001 til 2011.1   Einungis árið 2010 eru greidd hærri heildarlaun í 

annarri  atvinnugrein; önnur sérhæfð þjónusta, í þeirri grein starfa t.d. lögfræðingar, 

endurskoðendur og ráðgjafar.  En annars eru hæstu heildarlaunin greidd öll hin árin í 

upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiranum (VR, 2002 - 2011).   

 Áhugavert er að fylgjast með launaþróun í upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeiranum því eins og sjá má á mynd 4  þá hækkar hann ekki í 

hlutfallslegu samhengi við meðallaun allra félagsmanna VR.   Hækkunin virðist frekar 

vera um svipaða upphæð og því dregst saman sá hlutfallslegi munur sem var á  

launum í upplýsinga- og fjarskiptatækni og meðallaunum.  Sá munur var nokkuð 

mikill í upphafi samanburðartímabilsins og var hann mestur í janúar 2003 eða 

rúmlega 30%.  Hefur sá munur lækkað niður í einungis um 13% og hefur hann verið í 

kringum það undanfarin ár.  Eins og fram hefur komið var nokkur lægð í upplýsinga- 

og fjarskiptatæknigeiranum árið 2003 en það kemur ekki fram í launum fyrr en 2004 

þar sem launakönnunin er gerð í janúarmánuði.  Grunnlaun eru lægri að nafnvirði 

árið 2004 heldur en 2003 svo greinileg lægð hefur verið í þessari atvinnugrein ef 

marka má laun og fyrri samanburð (VR, 2002 - 2011). 

                                            
1
 Yfirlit yfir atvinnugreinar sem VR birtir meðaltals launatölur fyrir má sjá í Viðauka A. 
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Mynd 4. Grunnlaun í upplýsinga- og fjarskiptatækni (vinstri ás), meðallaun félagsmanna VR (vinstri ás) og 
hlutfallslegur munur á milli þeirra (hægri ás). Fjárhæðir eru á verðlagi hvers árs. (VR, 2002 - 2011) 

 

 Vegna þess að laun í upplýsinga- og fjarskiptatækni hækka frekar um sömu 

upphæð og meðallaun þá er launabreyting í prósentum talið lægri fyrir geirann en 

meðallaun almennt.  Raunbreyting launa í upplýsinga- og fjarskiptatækni og 

meðallaun almennt frá september 2001 til janúar 2011 má sjá á mynd 5.  

Upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirinn hækkar meira að raungildi fyrstu 15 mánuði 

samanburðartímabilsins, til ársins 2003, heldur en meðallaun.  En eftir lægðina árið 

2004 hefur upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirinn ekki hækkað um sömu prósentu og 

meðallaun almennt.  Með því áframhaldi dregst saman það bil sem er á  

meðallaunum annars vegar og launum í upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiranum hins 

vegar sem þó er hæst launaðasta atvinnugreinin í samanburði VR (VR, 2002 - 

2011).1 

 

                                            
1
 Yfirlit yfir atvinnugreinar sem VR birtir meðaltals launatölur fyrir má sjá í Viðauka A. 
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Mynd 5. Raunbreyting grunnlauna í upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiranum og meðallauna almennt frá 
september 2001. (VR, 2002 - 2011) 

 

 Eftir bankahrun hafa laun lækkað mikið að raungildi og má sjá á mynd 5 að 

laun í upplýsinga- og fjarskiptatækni eru að raungildi rétt hærri árið 2010 en árið 2001 

eða um 2,9% hærri að raungildi.  Að sama skapi eru meðallaun 13,5% hærri að 

raungildi árið 2010 en árið 2001.  En miðað við launakönnun 2011 virðist upplýsinga- 

og fjarskiptatæknigeirinn vera að taka hraðar við sér og hækkuðu laun um 4,4% að 

raungildi á milli áranna 2010 og 2011.  Laun í upplýsinga- og fjarskiptatækni 

hækkuðu um 7,4% að raungildi frá árinu 2001 til ársins 2011 (VR, 2002 - 2011).   

 Laun og launaþróun í upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiranum hér á landi er 

með allt öðru móti en niðurstöður bandarískra og kanadískra rannsókna á sama 

atvinnugeira.  Laun í upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiranum í Bandaríkjunum voru 

80,6% hærri en meðallaun á almennum vinnumarkaði árið 2009 og hafði bilið aukist 

mikið eða úr 29,5% árið 1991 (Shapiro & Mathur, 2011).  Starfsmenn í upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeiranum í Kanada voru með um 52% hærri laun en meðallaun 

almennt í Kanada árið 2010 (Industry Canada, 2011).  Á Íslandi voru starfsmenn í 

greininni einungis 14% yfir meðallaunum árið 2011 samkvæmt launakönnun VR.  
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2.6.5 Menntun og starfsstétt vinnuafls 

Hagstofa Evrópusambandsins, Eurostat, skilgreinir upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeirann sem þjónustu með hátt þekkingarstig (e. knowledge-intensive 

services) (Eurostat, 2009). Til að atvinnugrein teljist með hátt þekkingarstig þarf 

þriðjungur (33%) starfsmanna í greininni að vera með háskólamenntun samkvæmt 

þeirra viðmiði.  Erfitt er að nálgast tölur eða gögn sem lýsa uppbyggingu atvinnugeira 

hvað varðar menntun og starfsstétt þeirra sem vinna innan þeirra.  En til nálgunar er 

áhugavert að skoða gögn úr launakönnun VR fyrir upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeirann.  Ásamt því að birta meðallaun atvinnugreina birtir VR einnig 

fjölda svarenda og sundurliðar þá m.t.t. starfsstéttar og menntunar.  Því má nýta 

starfsstétt svarenda sem nálgun á uppbyggingu atvinnugreina.   

 

Stjórnendur og sérfræðingar 

Þeir sem flokkast sem Stjórnendur og sérfræðingar  voru að meðaltali 64% af fjölda 

svarenda í upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiranum í launakönnuninni undanfarin 10 

ár.  Sérfræðistörf innan geirans eru störf á borð við tölvunarfræðinga, hag- og 

viðskiptafræðinga, kerfisfræðinga og aðra háskólamenntaða ásamt fleiri stéttum sem 

líklega eru háskólamenntaðar.  Af heildarfjölda svarenda launakönnunar VR voru um 

42% í flokknum stjórnendur og sérfræðingar.  Það styður þá ályktun að hátt hlutfall 

starfsmanna í upplýsinga- og fjarskiptatækni séu háskólamenntaðir og töluvert hærra 

hlutfall en gengur og gerist á vinnumarkaðnum (VR, 2002 - 2011).  

 

Sérhæft starfsfólk og tæknar 

Sérhæft starfsfólk og tæknar skipa að meðaltali 21,2% af fjölda svarenda í 

upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiranum.  Sú stétt er skipuð sérhæfðu skrifstofufólki á 

borð við þjónustufulltrúa, bókhaldsfulltrúa, tækniteiknara og markaðsfulltrúa svo 

eitthvað sé nefnt.  Af heildarfjölda svarenda í launakönnunum VR voru að meðaltali 

26% í flokki sérhæfðs starfsfólks og tækna (VR, 2002 - 2011). 

 

Aðrir 

Minna sérhæft starfsfólk sem vinna störf á borð við almenn skrifstofustörf, 

afgreiðslustörf og lagerstörf og svo framvegis skipa einungis um 15% af meðalfjölda 

svarenda í upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiranum undanfarin 10 ár.  Það hlutfall var 
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um 32% af heildarfjölda svarenda fyrrnefndar könnunar VR.  Hlutfall ósérhæfðs 

starfsfólks í upplýsinga- og fjarskiptatækni er því mun lægra en almennt á 

vinnumarkaðnum (VR, 2002 - 2011). 

 

Tafla 1. Starfsstéttir upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans og vinnumarkaðarins byggt á svarendahópi 
launakönnunar VR.  Tölurnar eru byggðar á meðaltali  frá árinu 2001 til ársins 2011. (VR, 2002 - 2011) 

  

 Litlar breytingar urðu á hlutföllum starfstétta svarenda innan upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeirans, fyrir utan árið 2003 þar sem hlutfall stjórnenda og sérfræðinga 

er nokkuð hærra en fyrir önnur ár.  Sé það lýsandi fyrir atvinnugreinina má draga 

tvær ályktanir af því.  Annars vegar skýrir það hve mikið laun hækka á milli áranna 

2001 og 2003 að meðaltali.  Hins vegar það að sú fækkun sem verður á störfum og 

aukning atvinnuleysis það ár hefur stafað af fækkun starfa þeirra sem hafa minni 

menntun og sérhæfingu. 

 Þróun á hlutfalli starfsstéttar svarenda launakönnunar VR í heild er sú að 

fækkun hefur orðið í þeim stéttum sem er minnst menntuð og sérhæfð,  þeir sem hér 

hafa verið skilgreindir sem aðrir (VR, 2002 - 2011). Sú hliðrun sem hefur orðið á 

svarendahópnum, þ.e. fækkun ósérhæfðra og fjölgun í sérhæfðari stéttum skýrir því 

líklega að stórum hluta þá staðreynd að meðallaun hafa hækkað hlutfallslega meira 

en laun innan upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans.  Í þeim geira hefur 

sérfræðiþekking alltaf verið mikil og lítil breyting verið á stéttum innan þess 

atvinnugeira. 
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3 Verðmætasköpun 

Til að meta þau verðmæti sem upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirinn skapar eru 

notaðir tveir mælikvarðar.  Skoðað er hversu mikið vinnsluvirði, eða virðisauki, verður 

til innan upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans.  Einnig er rannsakað hversu hátt 

hlutfall af landsframleiðslu má rekja til upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans og borið 

saman við rannsóknir á greininni í Bandaríkjunum og Kanada.  Til að fá samanburð 

við Norðurlöndin og þróun á umsvifum í greininni erlendis er einnig borið saman 

hlutfall framleiðsluvirðis upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans í Bandaríkjunum, 

Danmörku, Svíþjóð og á Íslandi. 

3.1 Vinnsluvirði 

3.1.1 Skilgreining 

Vinnsluvirði, eða virðisauki, eins og hann er skilgreindur eru þau verðmæti, fjármagn, 

sem verða til við ákveðna þjónustu eða framleiðslu.  Hagnýt leið til að reikna 

virðisauka er gerð þannig að virðisauki er jafn söluandvirði vöru eða þjónustu, sem 

kallast framleiðsluvirði, að frádregnum þeim aðfangakostnaði sem þurfti til að 

framleiða söluafurðina.  Aðföngunum er umbreytt yfir í afurðina og eru því ekki lengur 

til í lok framleiðslu.  Virðisaukinn er því mismunur á markaðsvirði söluafurðarinnar og 

aðfanganna sem var umbreytt við framleiðsluna (Samuelsson & Nordhaus, 1989).  

Dæmi til nánari útskýringar: 

Hannyrðakona prjónar lopapeysu og selur fyrir 10.000 kr.  Lopinn sem hún 

keypti til að prjóna peysuna kostaði hana 6.000 kr.  Virðisaukinn sem hún 

hefur skapað er því 4.000 kr. 

 

3.1.2 Aðferð við að reikna vinnsluvirði atvinnugreinar 

Til að geta metið virðisauka atvinnugreinar, vinnsluvirði, (e. gross value-added), þarf 

að hafa upplýsingar um heildartekjur atvinnugeirans sem eru skilgreindar sem 

markaðsvirði söluafurðar þess atvinnugeira, þ.e. framleiðsluvirði.  Draga þarf 

aðfangakostnað frá framleiðsluvirðinu, þ.e.  fyrir þær vörur eða þjónustu sem greiða 
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þarf til utanaðkomandi aðila við framleiðslu á söluafurðinni (Eurostat, 2012).  Laun 

starfsmanna eru hins vegar ekki flokkuð sem aðföng því þeirra umbun er ekki greidd 

til þriðja aðila.  Þessi gögn er hægt að nálgast á vef Hagstofunnar sem vinnur 

upplýsingar fyrir allar atvinnugreinar í landinu.  Birtar eru heildarupphæðir 

atvinnugreina fyrir; framleiðsluvirði, aðfangakostnað og mismun þeirra sem er 

vinnsluvirði atvinnugreina og ná gögnin yfir tímabilið frá 1997 til ársins 2010 

(Hagstofa Íslands, 2012).   

3.1.3 Vinnsluvirði upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans 

Vinnsluvirði upplýsingatæknigeirans og fjarskiptatæknigeirans jókst stöðugt á 

tímabilinu frá 1997 til ársins 2010.  Þó kom fyrir að ekki varð raunaukning á 

vinnsluvirði milli ára.  Þróun vinnsluvirðisins á föstu verðlagi ársins 2010 má sjá á 

mynd 6.  Vinnsluvirði fjarskiptageirans var hærra en upplýsingatæknigeirans allt fram 

til ársins 2009.  En vinnsluvirði fjarskiptatæknigeirans hefur lækkað á hverju ári frá og 

með árinu 2007 miðað við fast verðlag.  Mest lækkaði það á milli áranna 2008 og 

2009, um 25,6% en á milli áranna 2009 og 2010 lækkaði það að auki um 20,7% að 

raungildi.  Miðað við fast verðlag og punktstöðu hefur vinnsluvirði fjarskiptageirans 

lækkað um 16,8% á tímabilinu 1997 til ársins 2010.  En ef við skoðum tímabilin sitt 

hvorum megin við árið 2007 þá jókst vinnsluvirði fjarskiptatæknigeirans um 47,7% á 

áratugnum frá 1997 til 2007 á föstu verðlagi.  En frá árinu 2007 hefur það lækkað um 

43,6% að raungildi, eða til ársins 2010.  Vinnsluvirði fjarskiptatæknigeirans árið 2010 

var 13,4 milljarðar króna en hafði hæst farið í 26 milljarða króna árið 2006 uppreiknað 

á verðlag ársins 2010.  Verðmætasköpun greinarinnar hefur því nánast helmingast á 

örfáum árum (Hagstofa Íslands, 2012). 

 Vinnsluvirði upplýsingatæknigeirans lækkaði að raungildi eftir bankahrun 2008 

en sú grein hefur haldið sér mun betur en fjarskiptatæknigeirinn.  Árið 2009 er eins og 

fyrr segir fyrsta árið sem vinnsluvirði upplýsingatæknigeirans er meira en 

fjarskiptatæknigeirans og var munurinn á milli þeirra enn meiri árið  2010.  

Upplýsingatæknigeirinn var lítill í sniðum árið 1997, miðað við umfang hans í dag, en 

umsvifin jukust mikið árin á eftir.  Á tímabilinu 1997 til ársins 2010 hækkaði 

vinnsluvirði upplýsingatæknigeirans um 163,5% að raungildi.  Ef tímabilinu er skipt 

upp eins og gert var fyrir fjarskiptageirann þá hækkaði vinnsluvirði 

upplýsingatæknigeirans um 207,4% frá árinu 1997 til  2007 að raungildi en hefur 

lækkað um 14,3% að raungildi frá 2007 til ársins 2010.  Vinnsluvirði 
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upplýsingatæknigeirans árið 1997 uppreiknað á verðlag ársins 2010 var ekki nema 

7,6 milljarðar króna, en fór hæst í 23,3 milljarða króna árið 2007 en hafði lækkað í 20 

milljarða króna árið 2010 (Hagstofa Íslands, 2012). 

 

Mynd 6. Vinnsluvirði upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiranna á föstu verðlagi ársins 2010 í milljónum 
króna. (Hagstofa Íslands, 2012) 

 

 

3.1.4 Samanburður vinnsluvirðis við aðrar atvinnugreinar 

Til að átta sig betur á fjárhæðunum sem verða til innan upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeirans er áhugavert að bera hann saman við aðrar atvinnugreinar.  Í 

töflu 2 má sjá valdar atvinnugreinar af þeim 25 sem sköpuðu mest vinnsluvirði á 

Íslandi árið 2010, töfluna í heild má sjá í viðauka B.  Í töflu 2 er sleppt opinberum 

greinum, verslunargreinum og fleiru. 

   Atvinnugreinar sem fer mikið fyrir í umræðunni skapa margar meira 

vinnsluvirði en upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirinn en þó ekki endilega jafn mikið 

meira eins og búast mætti við.  Vinnsluvirði upplýsingatæknigeirans nam tæplega 20 

milljörðum króna árið 2010 en fjarskiptatæknigeirans ekki nema 13,4 milljörðum 

króna.  Með rúmlega fjórfalt vinnsluvirði upplýsingatæknigeirans voru fiskveiðar og 

fjármálaþjónusta með vinnsluvirði á milli 80 og 90 milljarða króna.  Einnig ber að 

nefna byggingarstarfsemi og álframleiðslu sem sköpuðu vinnsluvirði á bilinu 55 til 60 
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milljarða króna árið 2010.  En ef upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirinn er tekinn 

saman þá skapaði hann meiri virðisauka en Starfsemi á sviði lögfræði, bókhalds, 

stjórnunar- og rekstrarráðgjafar og Flutningur með flugi sem sköpuðu virðisauka upp 

á tæplega 29 milljarða króna árið 2010 (Hagstofa Íslands, 2012).   

 

Tafla 2. Vinnsluvirði  valdra atvinnugreina árið 2010 í milljónum króna.  Töfluna má sjá í heild sinni í 
Viðauka B. (Hagstofa Íslands, 2012) 

 

 

3.2 Framlag til landsframleiðslu 

3.2.1 Framlag upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans til landsframleiðslu 

Hagstofa Íslands sér um að reikna og halda utan um þjóðhagsreikninga fyrir Ísland.  

Við útreikning á landsframleiðslu hefur Hagstofan því upplýsingar um framlag hverrar 

atvinnugreinar til landsframleiðslu og birtir hlutfall hverrar atvinnugreinar á heimasíðu 

sinni ásamt heildarlandsframleiðslu hvers árs.  Gott er að nota landsframleiðslu til að 

átta sig á mikilvægi atvinnugreina fyrir þjóðarbúið því hugtakið er mikið notað og er 

mælikvarði á hversu mikið er framleitt af vörum og þjónustu í hverri atvinnugrein og á 

landinu í heild.  Hlutfallsleg breyting á landsframleiðslu milli ára er svo skilgreind sem 

hagvöxtur. 

 Hlutur upplýsingatæknigeirans í landsframleiðslu hefur verið á nokkuð stöðugri 

uppleið frá árinu 1997 eins og sjá má á mynd 7.  Framlag upplýsingatæknigeirans  til 

landsframleiðslu fór úr 0,8% árið 1997 upp í 1,5% árið 2005 og hefur það verið í 

kringum það allt fram til ársins 2011, þegar það var 1,6% (Hagstofa Íslands, 2012). 
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Mynd 7. Framlag upplýsinga- og fjarskiptatækni til landsframleiðslu og samanlagt framlag. (Hagstofa 
Íslands, 2012) 

  

 Framlag fjarskiptatæknigeirans til landsframleiðslu var lengi vel tæplega 2%, 

eða frá 1997 þegar það var 1,8% til ársins 2006 þegar það var 2%, en hefur nú 

lækkað niður í 1% árið 2011.  Framlag fjarskiptageirans til landsframleiðslu fór að 

lækka árið 2007 og hefur ekki verið lægra á tímabilinu sem gögn Hagstofunnar ná 

yfir, eða frá árinu 1997 (Hagstofa Íslands, 2012). 

 Samanlagt framlag greinanna hefur því lækkað mikið frá árinu 2007 eftir að 

framlag fjarskiptageirans helmingaðist á nokkrum árum.  Samanlagt framlag 

upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans til landsframleiðslu var hæst árið 2006 þegar 

það var 3,5% af landsframleiðslu.  Árið 2011 var samanlagður hlutur þeirra af 

landsframleiðslu einungis 2,6%, sem er sama hlutfall og árið 1997 (Hagstofa Íslands, 

2012).   

 Til samanburðar var hlutur upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans í 

landsframleiðslu Bandaríkjanna 4,2% árið 2009 og í Kanada nam hlutur hans 4,9% 

árið 2010 samkvæmt þarlendum rannsóknum.  Þjónustuhlið geirans í Kanada lagði til 

ein og sér 3,9% sem er einnig mun hærra en upplýsinga- og fjarskiptageirinn hér á 

landi sem er nær eingöngu er þjónustugeiri eins og fjallað var um í kafla 2.1. 

 Samkvæmt Bandarísku rannsókninni var óbeint framlag upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeirans til landsframleiðslu um tveir þriðju hlutar beins framlags, þ.e. 

verðmætasköpun annarra atvinnugeira, sem rekja má til notkunar þeirra á þjónustu 

upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans séu tveir þriðju hlutar beins framlags 

upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans sjálfs (Shapiro & Mathur, 2011).  Eigi það 

einnig við hér á landi hefur óbeint framlag upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans til 

landsframleiðslu verið um 1,7% árið 2011 og framlag geirans þá 4,3% í heild. 
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3.2.2 Samanburður við aðrar atvinnugreinar 

Upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirinn er enginn eftirbátur annarra greina sem byggja 

þjónustu sína á hugviti og starfskrafi starfsmanna sinna eins og t.d. Starfsemi á sviði 

lögfræði, bókhalds, stjórnunar og rekstrarráðgjafar en þeirra hlutur var 2,0% af 

landsframleiðslu árið 2011.   Starfsemi arkitekta og verkfræðinga lagði 1,4% til 

landsframleiðslu árið 2011.  Fjármálaþjónusta að undanskildri tryggingaþjónustu 

leggur þó  5,2% til landsframleiðslu en sú atvinnugrein er mun stærri í sniðum bæði 

hvað varðar fjármagn og starfsmannafjölda. (Hagstofa Íslands, 2010)  Hlutur 

upplýsinga- og fjarskiptatækni í landsframleiðslu var á pari við flugsamgöngur.  Stóru 

iðnaðar- og framleiðslugreinarnar Byggingastarfsemi og Framleiðsla málma lögðu 

4,1% og 4,6% til landsframleiðslu árið 2011 (Hagstofa Íslands, 2012).  Samanburðinn 

má sjá í töflu 3. 

 

Tafla 3. Framlag atvinnugreina til landsframleiðslu árið 2011. (Hagstofa Íslands, 2012) 
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3.3 Erlendur samanburður á framleiðsluvirði 

Til að fá samanburð við önnur Norðurlönd ásamt því að sjá þróun á umsvifum 

greinarinnar er hér skoðað framleiðsluvirði upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans 

byggt á opinberum tölum frá hagstofum í Bandaríkjunum, Danmörku, Svíþjóð og á 

Íslandi.  Einnig er skoðað hvernig umsvifin skiptast á milli upplýsingatæknigeirans og 

fjarskiptatæknigeirans í hverju landi.  Samanburðurinn er gerður með því að bera 

saman hlutfall framleiðsluvirðis (e. gross output) upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeirans af heildarframleiðsluvirði hvers lands.  Framleiðsluvirði gefur 

ekki upplýsingar um verðmætasköpun heldur einungis um umfang og veltu 

atvinnugreinanna í hverju landi og hér á undan hefur þegar verið sýnt fram á 

verðmætasköpun greinarinnar í Bandaríkjunum og á Íslandi.  En þar sem um 

samskonar starfsemi er að ræða þá má ætla að framleiðsluvirði gefi nokkuð góðan 

samanburðarflöt milli landa. 

 Upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirinn er í sókn árin fyrir síðustu aldamót í 

öllum löndunum fjórum eins og sjá má á mynd 8 hér að aftan.  Vöxturinn stendur yfir 

til ársins 2001 og þá annað hvort nær greinin stöðugu hlutfalli af 

heildarframleiðsluvirði eða dregst saman.  Framleiðsluvirði upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeirans er hlutfallslega hæst í Svíþjóð þar sem það sveiflast á bilinu 

4,6% til 5,0% frá árinu 2001 (Statistics Sweden, 2012).  Næst hæst er það í 

Bandaríkjunum þrátt fyrir að hafa lækkað nokkuð frá árinu 2001, þegar það náði 

4,3%.  Þar lækkaði hlutfallið um 0,5% árin á eftir en hefur aukist aftur í 4,2% árin 

2009 og 2010 og er það sama hlutfall og greinin leggur til landsframleiðslu (Bureau of 

Economic Analysis, 2012).  Sama er uppi á teningnum í Danmörku og 

Bandaríkjunum, þ.e. vöxturinn nær hámarki árið 2002, ári síðar en í Bandaríkjunum 

en hefur lækkað nokkuð síðan eða til ársins 2008.  Ekki eru til upplýsingar um 

danskan upplýsingatæknigeira eftir árið 2008.  Hæst fór hlutfallið í 3,8% árið 2002 í 

Danmörku en lækkaði niður í 3,4% árið 2007 og 2008 (Statistics Denmark, 2012). 

 Ísland rekur lestina þegar upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirinn er tekinn 

saman.  Hlutfall framleiðsluvirðis upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans hér á landi 

hefur haldist nokkuð stöðugt í kringum 2,9% frá árinu 2000 sem er allt að 40% lægra 

en í Svíþjóð (Hagstofa Íslands, 2012).     
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Mynd 8. Hlutfall framleiðsluvirðis upplýsinga- og fjarskiptatækni af heildarframleiðsluvirði landsins. 
(Bureau of Economic Analysis, 2012) (Statistics Denmark, 2012) (Statistics Sweden, 2012) (Hagstofa 
Íslands, 2012) 

 

 Áhugavert er hins vegar að sjá hvernig áherslurnar eru misjafnar á milli 

landanna, þ.e.  hvort fjarskiptatækni eða upplýsingatækni er að framleiða meira 

miðað við framleiðsluvirði.  Bandaríkin eru nánast alveg á pari við Svíþjóð hvað 

varðar hluta fjarskiptatækni af heildarframleiðsluvirði þeirra landa frá árinu 2002 eins 

og sjá má á mynd 9 (Bureau of Economic Analysis, 2012) (Statistics Sweden, 2012).  

Hlutfallslegt framleiðsluvirði fjarskiptatæknigeirans af heild  er nánast það sama á 

Íslandi og í Danmörku bæði í upphafi og lok samanburðartímabilsins, þ.e. fyrir og um 

aldamótin og aftur áratug síðar eins og sjá má á mynd 9 (Statistics Denmark, 2012) 

(Hagstofa Íslands, 2012).  

 

Mynd 9. Hlutfall framleiðsluvirðis fjarskiptatæknigeirans af heildarframleiðsluvirði landsins. (Bureau of 
Economic Analysis, 2012) (Hagstofa Íslands, 2012) (Statistics Denmark, 2012) (Statistics Sweden, 2012) 
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Mynd 10. Hlutfall framleiðsluvirðis upplýsingatækni af heildarframleiðsluvirði landsins. (Bureau of 
Economic Analysis, 2012) (Hagstofa Íslands, 2012) (Statistics Denmark, 2012) (Statistics Sweden, 2012) 

  

 Áhugavert er að sjá að lækkun framleiðsluvirðis í upplýsingatækni er minni í 

Bandaríkjunum í kjölfar dot-com bólunnar heldur en í fjarskiptatæknigeiranum þar í 

landi, mynd 10 (Bureau of Economic Analysis, 2012).  Má því segja að áhrif hennar 

hafi verið meira bundin við hlutabréfamarkaðinn frekar en framleiðslu greinarinnar 

sjálfrar í heild.  Ef borinn eru saman upplýsingatæknigeirann í löndunum fjórum þá 

koma fram styrkleikar Svíþjóðar.  Upplýsingatæknigeirinn er lang stærstur þar í landi í 

samanurði við hin löndin þrjú.  Danmörk og Bandaríkin eru nokkurn veginn á pari frá 

2002 til ársins 2008 en eins og fyrr segir eru ekki  til nýrri gögn fyrir 

upplýsingatæknigeirann í Danmörku.  Ísland er með minnstu hlutfallslegu framleiðslu 

í upplýsingatækni af löndunum fjórum og hlutfallið helmingi lægra en það er í Svíþjóð 

öll samanburðarárin. 
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4 Verðmætasköpun í umfangslegu samhengi 

Fjallað hefur verið um verðmætasköpun innan upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans 

og framlag hans til landsframleiðslu.  Atvinnugreinin hefur verið borin saman við aðrar 

atvinnugreinar bæði af sama toga hvað varðar menntun og tækniþekkingu sem og 

aðrar stórar iðnaðar og framleiðslugreinar.  Í þessum kafla er verðmætasköpunin sett 

í samhengi við umfang atvinnugreinarinnar.  Bæði er skoðuð verðmætasköpun hvers 

starfsmanns innan greinarinnar ásamt því að skoða virðisauka í samhengi við 

heildarframleiðsluvirði greinarinnar. Einnig er fjallað um  hvernig greinarnar aðlaga 

sig að efnahagsaðstæðum og umfangsbreytingum greinanna sjálfra.  Einnig er leitast 

við að skýra ástæðu þess að verðmætasköpun fjarskiptatæknigeirans hefur 

helmingast á undanförnum árum. 

 

4.1 Verðmætasköpun starfsmanna 

4.1.1 Þróun innan upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans 

Starfandi einstaklingar innan upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans árið 2008 voru um 

2,5% af heildarfjölda starfandi eins og kom fram í kaflanum um starfsmannafjölda, 

kafla 2.6.2 (Hagstofa Íslands, 2009).  Verðmætasköpun á hvern starfsmann innan 

atvinnugreinar er ekki síður áhugavert að skoða heldur en verðmætasköpun 

atvinnugeira í heild, enda eðlilegt að innan atvinnugreinar þar sem mörg þúsund 

manns starfa skapist meiri verðmæti í fjárhæðum heldur en í fámennum 

atvinnugreinum. Hér eru þau verðmæti  sem skapast sett í samhengi við fjölda 

starfandi.  Er það gert með þeim hætti að deila vinnsluvirði greinarinnar með 

starfsmannafjölda það ár.  Bæði er skoðuð þróun innan upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeirans á áratugnum frá 1998 til ársins 2008,  ásamt því að bera 

saman verðmætasköpun starfsmanna nokkurra atvinnugreina árið 2008, kafli 4.1.2.  

Ekki eru til gögn yfir fjölda starfandi í upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiranum eftir árið 

2008 og starfsmannafjöldi annarra greina er einungis birtur fyrir hvern bálk1 

                                            
1
 Bálkur í atvinnugreinaflokkunarkerfinu er samansafn margra atvinnugreina sem starfa í áþekkri 

starfsemi.  Gögn birt fyrir bálka eru því mun minna sundurliðuð en fyrir atvinnugreinanúmer. 
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atvinnugreinaflokkunarinnar.  Því eru samanburðargreinarnar stórar atvinnugreinar 

sem eru á sér bálki í flokkunarkerfinu.  

 Vinnsluvirði starfsmanna innan fjarskiptatæknigeirans er töluvert hærra en 

starfandi einstaklinga innan upplýsingatæknigeirans.  Sveiflast verðmætasköpun 

starfandi innan fjarskiptatæknigeirans allt frá 12,6 milljónum króna árið 2001 upp í 

15,5 milljónir króna árið 2004 uppreiknað á verðlag ársins 2010.  Þróunina má sjá á 

mynd 11.  Að meðaltali var vinnsluvirði starfandi einstaklings í fjarskiptatækni 13,9 

milljónir króna á ári á tímabilinu frá árinu 1998 til ársins 2008 á verðlagi ársins 2010 

(Hagstofa Íslands, 2009) (Hagstofa Íslands, 2012). 

 Upplýsingatæknigeirinn var með að meðaltali helmingi lægra vinnsluvirði  á 

hvern starfandi einstakling í greininni eða um 6,9 milljónir króna á ári uppreiknað á 

verðlag ársins 2010.  Vinnsluvirði starfandi aðila í upplýsingatækni virðist þó vera að 

hækka.  Fór það úr um það bil 6 milljónum króna í upphafi samanburðartímans árið 

1998 upp í um 8 milljónir króna árið 2007 og 2008 á verðlagi ársins 2010 (Hagstofa 

Íslands, 2009) (Hagstofa Íslands, 2012).  Vinnsluvirði upplýsingatæknigeirans í heild 

var lægra en fjarskiptatæknigeirans öll árin í þessum samanburði eða allt til ársins 

2009 sem liggur fyrir utan þessa tímaröð.  Að meðaltali störfuðu rúmlega 800 fleiri 

einstaklingar  (50%) í upplýsingatækni en í fjarskiptatækni á þessu tímabili. 

 

Mynd 11. Vinnsluvirði á starfsmann í upplýsinga-, fjarskiptatækni og upplýsinga- og 
fjarskiptatæknigeirans saman.  Fjárhæðir eru uppreiknaðar á verðlag ársins 2010. (Hagstofa Íslands, 
2009) (Hagstofa Íslands, 2012) 

 

 Greina má mögulega ástæðu fækkunar starfsfólks í greininni ef við horfum á 

gulu línuna á mynd 11 sem lýsir vinnsluvirði sem hver einstaklingur í upplýsinga- og 

fjarskiptatækni skapar.  Vinnsluvirði starfsmanna lækkar þónokkuð, eða úr rúmum 10 
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milljónum króna árið 1998 niður í um 8,5 milljónir króna árið 2000 og 2001 

uppreiknað á verðlag ársins 2010.  Það leiðir til þess að störfum fer að fækka og í 

kjölfar þess eykst verðmætasköpun starfandi einstaklinga í stéttinni og því um 

eðlilega hagræðingu að ræða.  Vinnsluvirði starfsmanns í upplýsinga- og 

fjarskiptatækni er komið upp í 10,7 milljónir króna árið 2004 og þá fer greinin að taka 

við sér og ráða starfsfólk á nýjan leik (Hagstofa Íslands, 2009) (Hagstofa Íslands, 

2012). 

 Þrátt fyrir að áhugavert sé að skoða virðisaukann á þessum grundvelli eru 

greinarnar mjög ólíkar hvað varðar t.d. fjármagnsþörf.  Til að mynda eru eignir 

fjarskiptatæknigeirans rúmlega þrisvar sinnum meiri en eignir upplýsingatæknigeirans 

samkvæmt efnahagsyfirliti atvinnugreina á árunum 2001 til 20081 (Hagstofa Íslands, 

2004 - 2012).  Það gefur til kynna að starfsemi fjarskiptatæknigeirans reiði mun meira 

á fjármagn heldur en upplýsingatæknigeirinn sem reiðir sig að langstærstum hluta á 

starfsmenn umfram bæði fjármagn og aðföng eins og sýnt er fram á í kafla 4.3 hér á 

eftir.   

 

4.1.2 Samanburður við aðrar atvinnugreinar 

Vinnsluvirði hvers starfsmanns í upplýsingatækni var lægra árið 2008 heldur en 

meðaltals vinnsluvirði sem hver starfsmaður á vinnumarkaði skapar.  Er það fengið 

með því að deila heildarvinnsluvirði landsins  árið 2008 með heildarfjölda starfandi í 

landinu (Hagstofa Íslands, 2010).  Er munurinn hálf milljón króna uppreiknað á 

verðlag ársins 2010.  Meðaltals verðmætasköpun starfandi einstaklinga var 8,5 

milljónir króna árið 2008 en starfsmanna í upplýsingatækni einungis um 8 milljónir 

króna.  Ísland hefur mikinn hag af þeim auðlindum sem landið býr yfir og því eru 

greinar á borð við fiskveiðar sem hækka meðaltalið fyrir landið með mikilli 

verðmætasköpun miðað við fjölda starfandi í þeirri grein.  Fjarskiptatæknigeirinn er á 

pari við fjármála og tryggingaþjónustu með rúmar 14 milljónir króna í vinnsluvirði á 

hvern starfsmann árið 2008.  Upplýsingatæknigeirinn er á pari við iðnaðarmenn í 

mannvirkjagerð en sú grein hefur fallið mjög síðan 2008.  Upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeirinn í heild skapaði eins og áður sagði um 10,3 milljónir króna í 

                                            
1
 Efnahagsyfirlit atvinnugreina frá árinu 2001 til 2008 eru byggð á ÍSAT95 

atvinnugreinaflokkunarkerfinu og er því ekki að öllu fullkomlega sambærilegt við það sem notað er við 
að reikna út verðmætasköpun þar sem það byggir á ÍSAT2008.  Hliðrunin ætti þó ekki að vera 
stórvægileg. 
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vinnsluvirði á hvern starfandi í greininni árið 2008 á uppreiknuðu verðlagi ársins 2010 

(Hagstofa Íslands, 2010) (Hagstofa Íslands, 2012).  Áhugavert hefði verið að bera 

þetta saman við aðrar þjónustugreinar á borð við verkfræði- og lögfræðistéttina eins 

og gert hefur verið hér á undan.  Starfsmannafjöldi stétta eru ekki útgefin gögn nema 

fyrir hvern bálk í atvinnugreinaflokkunarkerfinu og því er einungis hægt að bera 

greinina saman við þá stóru atvinnugeira sem sjá má í töflu 4.  Upplýsingar um 

starfsmannafjöldi upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans byggja á gögnum sem 

Hagstofan tók saman árið 2009 fyrir þá starfsemi eingöngu. 

 
Tafla 4. Vinnsluvirði atvinnugreinar á hvern starfandi í stéttinni árið 2008 uppreiknað á verðlag ársins 
2010.  Meðaltal starfandi á vinnumarkaði er fengið með því að deila heildarvinnsluvirði með heildarfjölda 
starfandi. (Hagstofa Íslands, 2010) (Hagstofa Íslands, 2012) 

 

4.2 Vinnsluvirði í hlutfalli við framleiðsluvirði 

Fjallað hefur verið um þann virðisauka sem verður til í upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeiranum og hann borinn saman við keimlíkar atvinnugreinar ásamt 

völdum framleiðslu og iðnaðargreinum.  Ef við skoðum atvinnugreinar í töflu 5 sjáum 

við að þó nokkuð margar af þeim eru með hátt hlutfall vinnsluvirðis af framleiðsluvirði.  

Þ.e. er, mikil verðmætasköpun innan greinarinnar í hlutfalli við heildartekjur.  Þetta 

eru að mestu greinar með hátt menntastig sem reiða sig að mestu á starfsmenn sína 

umfram aðkeypta þjónustu.  Atvinnugreinar á borð við álframleiðslu og 

flugsamgöngur framleiða mun lægra hlutfall verðmæta innan greinar miðað við tekjur 

en skapa þó meira vinnsluvirði í heild (Hagstofa Íslands, 2012).  Það sem gerir 

atvinnugrein eins og upplýsingatækni ákjósanlega atvinnugrein fyrir hagkerfið er að 

með aukinni veltu verður til hlutfallslega meira af verðmætum í samanburði við 

margar aðrar greinar.  Með því að bæta rekstrargrundvöll innlendra aðila í 

upplýsingatækni og laða hingað til lands erlenda aðila má skapa mikil verðmæti hér á 

landi. Velta greinarinnar þyrfti ekki að vera jafn há og t.d. álframleiðsla til að skapa 
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sömu verðmæti.  Greinar með lágt hlutfall vinnsluvirðis af framleiðsluvirði þurfa mjög 

mikla veltu til að skapa verðmæti  en verðmætasköpun upplýsingatæknigeirans eykst 

á margföldum hraða á við þær ef umsvif aukast. 

Tafla 5. Yfirlit vinnsluvirðis, framleiðsluvirðis og hlutfalli þar á milli hjá völdum atvinnugreinum árið 2010 
(fjárhæðir í milljónum króna). (Hagstofa Íslands, 2012) 

  

 

4.3 Rekstrareinkenni og aðlögunarhæfni upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeirans 

Framleiðsluvirði upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans hefur aukist töluvert umfram 

verðlag á tímabilinu frá 1997 til ársins 2010 þrátt fyrir lækkun þess frá  árunum 2007 

og 2008.  Framleiðsluvirði upplýsingatækni var þrefalt hærra árið 2007 en árið 1997 á 

sama verðlagi.  Á sama tímabili tvöfaldast framleiðsluvirði fjarskiptatæknigeirans 

(Hagstofa Íslands, 2012).  

 

Mynd 12. Framleiðsluvirði upplýsinga- og fjarskiptatæknigeira á verðlagi ársins 2010 (m.kr.). (Hagstofa 
Íslands, 2012) 

 

  

 Til þess að skilja af hverju sumar atvinnugreinar skapa mikil verðmæti, 

vinnsluvirði, þarf að skoða hvernig greinin ráðstafar þeim fjármunum sem 
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framleiðslan skapar og hvað þarf til svo framleiðsluvaran verði fullbúin.   Við 

framleiðslu á afurð eru tveir megin kostnaðarliðir sem nær öll fyrirtæki standa frammi 

fyrir, þ.e. annars vegar aðföng og hins vegar laun starfsmanna.   Á mynd 13  má sjá 

hversu hátt hlutfall af framleiðsluvirði upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirarnir greiða út 

sem laun og launagjöld.  Upplýsingatæknigeirinn greiðir að meðaltali helming 

framleiðsluvirðis út sem laun.  Að sama skapi greiddi fjarskiptageirinn ekki nema um 

rúmlega 20% af framleiðsluvirði sínu út sem laun síðustu ár en það hlutfall hafði lengi 

vel verið um 30% (Hagstofa Íslands, 2012).   

 

Mynd 13. Hluti launa og launagjalda af framleiðsluvirði atvinnugreinar. (Hagstofa Íslands, 2012) 

 

 Það sem takmarkar verðmætasköpun hverrar atvinnugreinar eru aðföng, sem 

þarf að greiða fyrir til annarra aðila fyrir vöru eða þjónustu.  Það fjármagn sem fer út 

úr atvinnugrein í formi aðfangakostnaðar verður að einhverju leyti verðmæti í hinni 

greininni og er það því óbeinn virðisauki atvinnugreinar sem greiðir fyrir aðföngin.  

Hér er hins vegar einungis fjallað um þau verðmæti sem skapast beint innan hverrar 

atvinnugreinar en ekki óbeina verðmætasköpun.   

 Til að átta sig á hvað atvinnugreinarnar þurfa mikil aðföng til að stunda 

starfsemi sína er hér sýnt hve hátt hlutfall aðföng eru af endanlegu söluvirði, þ.e. 

aðfangakostnaður deilt með heildarframleiðsluvirði atvinnugreinar.   Á mynd 14 má 

sjá að hlutfall framleiðsluvirðis sem greiða þurfti út vegna aðfangakostnaðar var 

yfirleitt á bilinu 40-50% frá árinu 1997 til ársins 2010 í upplýsingatæknigeiranum 

(Hagstofa Íslands, 2012).  Svo þrátt fyrir að vera vaxandi þá skalast aðföng í sama 

hlutfalli og tekjur og því ætti greinin að vera mjög sveigjanleg fyrir efnahagslegum 

breytingum.  T.d. þegar framleiðsluvirði lækkaði í kjölfar bankahrunsins, þá skalaðist 

aðfangakostnaður niður og hlutfall aðfanga hélst óbreytt eða lækkaði meira að segja í 
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tilfelli upplýsingatæknigeirans.  Eins og kom fram í kaflanum um framlag til 

landsframleiðslu þá lækkaði framlag upplýsingatæknigeirans ekki eftir árið 2008.  

Framlagið hélst óbreytt þrátt fyrir að tekjur lækkuðu því greinin nær greinilega vel að 

aðlagast breyttum aðstæðum og heldur aðföngum í sama hlutfalli hvort sem um 

uppgangstíma eða efnahagsþrengingar er að ræða.  

 

Mynd 14. Þróun hlutfalls aðfanga af framleiðsluvirði upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiranna. (Hagstofa 
Íslands, 2012) 

 

 Aðfangakostnaður fjarskiptatæknigeirans var undir 40% af framleiðsluvirði árin 

fyrir aldamótin en á tímabilinu 2001 til ársins 2006 var hlutfallið á bilinu 45-48%, 

ámóta og hjá upplýsingatæknigeiranum.  Framlag fjarskiptatæknigeirans til 

landsframleiðslu lækkaði mjög eftir árið 2006 og árið 2011 var framlag hans til 

landsframleiðslu einungis helmingur þess sem það var árið 2006 (Hagstofa Íslands, 

2012).  Skýring þess er að aðfangakostnaður hefur stóraukist hlutfallslega miðað við 

framleiðsluvirði, eins og sjá má myndrænt á mynd 14.  Hlutfall aðfanga af 

framleiðsluvirði var komið upp í 72% árið 2010 en hafði einungis verið 45% árið 2006. 

(Hagstofa Íslands, 2012)  Ekki má rekja alla þessa hækkun beint til gengishækkunar 

eða verðbólgu því þeir áhrifavaldar ættu ekki að byrja að hafa mikil áhrif fyrr en árið 

2008 og þá hafði hlutfall aðfanga þegar hækkað um 15% og komið upp í 60%.  

Verðmætasköpunin dregst því ekki saman vegna tekjulækkunar heldur vegna þess 

að mun hærra hlutfall af tekjum fjarskiptatæknigeirans þarf að greiða til annarra aðila 

fyrir vörur og þjónustu svo fjarskiptatæknigeirinn geti síðan veitt neytendum þjónustu. 
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5 Niðurstöður 

5.1 Verðmætasköpun 

 

Niðurstaða rannsóknarinnar leiðir í ljós að þrátt fyrir að Íslendingar séu mjög 

framarlega hvað varðar tölvunotkun og tölvukunnáttu í alþjóðlegum samanburði er 

atvinnustarfsemi tengd upplýsinga- og fjarskiptatækni hlutfallslega minni hér en í 

sambærilegum löndum.  Með tvenns konar samanburði sést að umsvif og 

verðmætasköpun greinarinnar er lægst hér miðað við samanburðarlöndin.   

 Þegar skoðað er framleiðsluvirði upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans í 

Bandaríkjunum, Danmörku, Svíþjóð og á Íslandi í hlutfalli við heildarframleiðsluvirði, 

kemur í ljós að umsvifin eru minnst hér á landi (sjá töflu 6).  Framleiðsluvirði 

atvinnugreinarinnar, í hlutfallslegu samhengi, er helmingi lægra hér á landi en í 

Svíþjóð þar sem greinin er stærst af samanburðarlöndunum miðað við  þennan 

mælikvarða.   

Tafla 6. Samanburður hlutfalls framleiðsluvirðis upplýsinga- og fjarskiptatækni af heildarframleiðsluvirði 
lands. (Bureau of Economic Analysis, 2012) (Hagstofa Íslands, 2012) (Statistics Denmark, 2012) (Statistics 
Sweden, 2012) 

  

 Framlag upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans til landsframleiðslu er einnig 

lægst hér á landi samanborið við niðurstöður rannsókna á greininni í Bandaríkjunum 

og Kanada.  Framlag atvinnugreinarinnar til landsframleiðslu hér á landi var 2,6% árið 

2011 og hefur lækkað síðustu fjögur ár niður í svipað hlutfall og það var árið 1997.  

Fór framlagið hæst í 3,5% árið 2006 sökum vaxtar upplýsingatæknigeirans en nú 

hefur framlag fjarskiptatæknigeirans lækkað mikið sem veldur þeirri lækkun sem 

hefur orðið á framlagi upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans í heild.  Þessa þróun hér 

á landi má sjá á mynd 15 hér í niðurstöðukafla. 

 Framlag upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans til landsframleiðslu 

Bandaríkjanna hefur verið í kringum 4,2% síðasta áratug en hafði aukist úr 3,4% frá 

árinu 1991 til aldamóta.  Framlag greinarinnar til landsframleiðslu í Kanada er enn 
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hærra, eða 4,9% árið 2010 og var 5,0% árið 2009.  Sé framlag þjónustuhliðar 

greinarinnar einungis tekið var framlagið um 4,0% í Kanada.  Upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeirinn hér á landi er nær eingöngu byggður á þjónustu en ekki 

framleiðslu og því er einungis þjónustugreinar rannsakaðar  í upplýsinga- og 

fjarskiptatækni hér á landi.  Samanburð á framlagi upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeirans til landsframleiðslu milli landa síðustu ár má sjá í töflu 7. 

  

Tafla 7. Framlag upplýsinga- og fjarskiptatækni til landsframleiðslu.  Aftasti dálkurinn, Kanada (þjónusta) 
tekur einungis framlag þjónustuhliðar upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans sem er því líkastur greininni 
hér á landi. (Shapiro & Mathur, 2011) (Industry Canada, 2011) 

 

 

 Framlag upplýsingatæknigeirans til landsframleiðslu hér á landi hefur verið 

nokkuð stöðugt í kringum 1,5% síðustu ár og hafa efnahagsþrengingar á Íslandi því 

engin áhrif á þá atvinnustarfsemi umfram aðrar.   

 Aðfangakostnaður fjarskiptatæknigeirans jókst hins vegar mjög mikið eftir árið 

2006 og fór hlutfall aðfanga af endanlegu framleiðsluvirði fjarskiptatæknigeirans upp í 

72% árið 2010.   Það hafði verið einungis 45% árið 2006 sem gerir það að verkum að 

verðmætasköpun og framlag fjarskiptatækni til landsframleiðslu helmingast á þessum 

fjórum árum.  Framlag fjarskiptatækni til landsframleiðslu var komið niður í 1% árið 

2011 en hafði verið í tæplega 2% allt frá því fyrir aldamótin síðustu til ársins 2006. 

 

Mynd 15. Framlag upplýsinga- og fjarskiptatækni til landsframleiðslu og samanlagt framlag. (Hagstofa 
Íslands, 2012) 
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 Verðmætin sem upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirinn skapaði árið 2010 mælt í 

vinnsluvirði geirans var 33,4 milljarðar króna.  Þar af var vinnsluvirði 

upplýsingatæknigeirans tæpir 20 milljarðar króna en fjarskiptatæknigeirans ekki nema 

13,4 milljarðar króna.  Í samanburði við aðra atvinnustarfsemi á Íslandi er 

verðmætasköpun upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans þrátt fyrir lækkun síðustu ára 

hærri árið 2010 en starfsemi á sviði lögfræði, bókhalds, stjórnunar og 

rekstrarráðgjafar.  Upplýsingatæknigeirinn einn og sér skapar meiri verðmæti en 

starfsemi arkitekta og verkfræðinga árið 2010.  Samanburð á greinunum má sjá í 

töflu 8. 

Tafla 8. Vinnsluvirði sambærilegra atvinnugreina árið 2010 í milljónum króna. (Hagstofa Íslands, 2012) 

 

 

 Verðmætasköpun starfsmanna innan upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirans 

var 10,3 milljónir króna árið 2008 uppreiknað á verðlag ársins 2010.  Það sem hélt 

þeirri verðmætasköpun uppi var hve mikil verðmæti urðu til í fjarskiptatæknigeiranum 

miðað við starfsmannafjölda. Verðmætasköpun á hvern starfandi einstakling innan 

fjarskiptatæknigeirans var 14,2 milljónir króna en ekki nema 8 milljónir króna í 

upplýsingatækni árið 2008 uppreiknað á verðlag ársins 2010.   

Meðalverðmætasköpun starfandi einstaklinga á Íslandi var um 8,5 milljónir króna og 

var upplýsingatæknigeirinn því lægri en meðaltalið árið 2008.  Auðlindagreinar á borð 

við fiskveiðar halda þessu meðaltali háu hér á landi.  Verðmætasköpun starfsmanna  

upplýsingatæknigeirans jókst um allt að þriðjung á tímabilinu en lítil breyting var í 

fjarskiptatæknigeiranum.     

 Þegar skoðað var hlutfall vinnsluvirðis af framleiðsluvirði upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeiranna kemur í ljós að hlutfallið er yfir 50% hjá 

upplýsingatæknigeiranum en undir 30% hjá fjarskiptatæknigeiranum árið 2010.  Við 

veltu aukningu skapast verðmæti mun hraðar fyrir hagkerfi hjá greinum með hátt 

hlutfall vinnsluvirðis af framleiðsluvirði.  Því þarf velta ekki að vera nærri jafn mikil hjá 

atvinnugreinum á borð við upplýsingatækni eins og t.d. álframleiðendum eða 

flugfélögum til að skapa sömu verðmæti. 
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5.2 Vinnumarkaður 

 Störfum í upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiranum fjölgaði um 50% á árunum 

1998 til ársins 2008 þegar starfandi í greininni voru 2,4% af heildarfjölda starfandi á 

Íslandi.  Þá fjölgun mátti aðalega rekja til upplýsingatæknigeirans sem fjölgaði 

störfum um 75% á því tímabili og að meðaltali störfuðu 50% fleiri í upplýsingatækni 

heldur en í fjarskiptatækni á tímabilinu.  Miðað við skráð atvinnuleysi í greininni má 

búast við því að störfum hafi fækkað eftir árið 2008.  Talsverð aukning var á 

atvinnuleysi í greininni árið 2009, en sú aukning, sem var á fjölda atvinnulausra í 

greininni árið 2009, var um 6% af heildarfjölda starfandi í greininni árið 2008. 

 Laun hækkuðu um 25% að raungildi í upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiranum 

á tímabilinu 2001 til ársins 2008 sem er hækkun umfram aukningu á 

verðmætasköpun einstaklinga í greininni á sama tímabili í ljósi þess að lítil breytinga 

var á verðmætasköpun einstaklinga í fjarskiptatæknigeiranum.  Það skýrir mögulega 

með einhverjum hætti þá miklu lækkun sem hefur orðið á raunlaunum eftir 

bankahrunið 2008 ásamt því að verðmætasköpun fjarskiptatæknigeirans hefur 

minnkað mikið.  Nam raunhækkun launa ekki nema 7,4% frá árinu 2001 til ársins 

2011.  Rannsókn á greininni í Bandaríkjunum leiddi í ljós að laun í upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeiranum hækkuðu um 29% frá aldamótum til ársins 2009 og það ár 

voru þau 80,6% hærri en meðallaun starfsmanna á almennum vinnumarkaði.  Laun í 

upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiranum í Kanada voru 52% yfir meðallaunum þar í 

landi árið 2010.  Árið 2011 voru laun í upplýsinga- og fjarskiptatækni hér á landi 

einungis 14% yfir meðallaunum samkvæmt launakönnun VR. 
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6 Umræða og frekari rannsóknir 

Niðurstaða rannsóknarinnar leiðir í ljós að atvinnugreinin er hlutfallslega lítil hér á 

landi og þá sérstaklega í ljósi þeirrar miklu notkunar sem mælist á upplýsingatækni.  

Lítil takmörk eru fyrir því hve stór upplýsingatæknigeiri einstaka lands getur verið í 

samanburði við aðrar atvinnugreinar.  Netið gerir atvinnugreininni kleift að selja 

hugbúnað og aðra þjónustu milli landa og skiptir þá staðsetning höfuðstöðva litlu 

þegar samskipti og dreifing söluvöru fer að mestu fram yfir netið.  Því væri áhugavert 

að rannsaka hversu hátt hlutfall tekna upplýsingatæknigeirans hér á landi má rekja til 

útflutnings.  Einnig mætti rannsaka hvaða aðferðum aðrar þjóðir hafa beitt til að auka 

starfsemi í upplýsingatækni og laða til sín erlenda aðila.  Sýnt hefur verið fram á að ef 

umsvif í upplýsingatækni aukast hefur það mikið meiri áhrif á hagvöxt en 

veltuaukning margra annarra atvinnugreina.   

 Áhugavert verður að fylgjast með þróun á starfsemi gagnavera hér á landi og 

hvort sú starfsemi sé komin til að vera.  Ef svo er mætti nýta orku virkjana landsins til 

að knýja gagnaver umfram aðra starfsemi sem mögulega skapar ekki jafn mikil 

verðmæti fyrir þjóðina.  Einnig gæti sú starfsemi aukið eftirspurn eftir þjónustu 

annarra greina innan upplýsingatæknigeirans.   

 Starfsemi fjarskiptatæknigeirans virðist, í löndunum fimm sem hér hafa verið 

borin saman, vera búin að ná ákveðnu hámarki og hefur heldur lækkað undanfarin 

ár.  Erfitt er að auka starfsemi þess atvinnugeira eins og sér.  Eina leiðin fyrir hann að 

vaxa væri tilkomin vegna þjónustu við aðra atvinnustarfsemi sem væri í vexti eða 

breyttri starfsemi.  Með tilkomu snjallsíma og spjaldtölva hefur eftirspurn eftir 

þráðlausu neti aukist mikið.  Það á eftir að koma í ljós hvort að sú fjarskiptaþjónusta 

muni auka framleiðsluvirði greinarinnar eða einungis færast frá eldri fjarskiptaleiðum 

á borð við jarðlínufjarskipti. 
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Viðauki A 

Atvinnugreinar sem launakönnun VR birtir launatölur yfir. 

  

Verslun og þjónusta

Stórmarkaðir, matvöruverslanir og söluturnar

Bygginga- og/eða járnvöruverslanir

Verslun með lyf, hjúkrunar- og snyrtivörur

Verslun með heimilisvarning, fatnað og aðra sérvöru

Verslun með skrifstofubúnað og húsgögn

Heildsala (umboðssala) og bílasala

Sala og viðgerðir á bílum; versl. með ökutækjatengda þjónustu

Heildverslun með matvæli

Heildverslun með lyf, heimilisvöru eða fatnað

Heildverslun með eldsneyti, málma, timbur o.fl.

Heildverslun með aðrar vörur

Samgöngur, flutningar og ferðaþjónusta

Hótel, veitingahús og ferðaskrifstofur

Samgöngur á sjó og landi, flutningaþjónusta

Flugsamgöngur

Fjármál, tölvuþj. og önnur sérhæfð þjónusta

Fjárm.starfs., tryggingar og lífeyrissjóðir

Sérhæfð þjónusta (t.d. lögfr.þj., endursk., ráðgj., ranns.)

Tölvu- og hugb.sala eða -þjónusta; fjarskiptafyrirtæki

Ýmis þjónusta/Starfsemi samtaka og félaga

Ýmis opinber, persónuleg og almenn þjónusta

Starfsemi samtaka og félaga

Tómstunda-, íþrótta-, fræðslu-, og menningarstarfsemi

Iðnaður

Matvæla- og drykkjariðnaður

Ýmis iðnaður og byggingastarfsemi

Fjölmiðlar, útgáfustarfsemi og/eða prentiðnaður
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Viðauki B 

Þær 25 atvinnugreinar sem sköpuðu mest vinnsluvirði árið 2010.  Fjárhæðir koma 

fyrir í milljónum króna.  

 

 


