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Útdráttur 

 

Klasahugmyndafræðin og aðferðafræði formgerðs klasasamstarf hefur verið að ryðja sér til 

rúms á Íslandi síðustu ár líkt og víða annars staðar í heiminum. Klasi er samstarfsvettvangur 

sem hefur það markmið að ná tiltekum árangri. Heildarvirði klasa er meira en samanlagt virði 

þeirra skipulagsheilda sem hann mynda. Íslenski fjarskiptaklasinn sem heild stendur frammi 

fyrir miklum áskorunum. Engin skipulögð formgerð samvinna á sér stað innan klasans í dag.  

Markmiðið með þessari rannsókn er að svara því hvort formgert klasasamstarf sé til þess 

fallið að auka framleiðni íslenska fjarskiptaklasans. Tekin voru tólf viðtöl við stjórnendur og 

áhrifafólk úr fjarskiptaklasanum, þar af átta frá markaðsfyrirtækjum, tveir frá tengdum 

klösum, einn frá sérfræðifyrirtæki og einn frá stjórnvöldum. Jafnframt var lögð fyrir þá 

könnun. Rannsóknin er lýsandi raundæmisrannsókn þar sem fjarskiptaklasinn er greindur með 

eigindlegri og megindlegri aðferðafræði. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í stuttu mála þær að íslenski fjarskiptaklasinn er ekki virkur 

klasi. Lítil samskipti eru milli hagsmunaaðila sem viðmælendur töldu mikilvægt að bæta. 

Fyrirtækin í klasanum standa fram fyrir miklum og vaxandi samkeppniskröftum sem ógna 

fjárhagslegri afkomu og fjárfestingargetu. Samkeppni vex erlendis frá. Forgangsröðun 

verkefnahópa í mögulegu fjarskiptaklasasamstarfi er áþekk áherslum í starfandi klösum víða 

um heim. Forgangsáherslur klasans yrðu að byggja upp traust, bæta framleiðni og ná saman 

um framtíðarsýn. Viðmælendur voru almennt jákvæðir gagnvart formgerðu samstarfi í 

klasanum. 

  



 
 

Abstract 

Cluster theory and the methodology of formal cluster initiatives has been emerging in Iceland 

in recent years like in other parts of the world. A cluster is an alliance which aim is to achieve 

specific results. The total value of a cluster is more than the combined individual value of its 

members. The Icelandic Telecommunications Cluster (ITC) is facing challenges. Organized 

collaboration does not occur within the cluster today. 

The aim of this study is to answer whether a formal cluster initiative can serve to increase the 

productivity of the ITC. Twelve interviews were conducted with executives and influential 

people from the ITC, including eight from market firms, two from related clusters, one from a 

specialist firm and one from the government. The participants also filled out a survey. The 

study is a descriptive case study in which the ITC is analyzed by qualitative and quantitative 

methodology.  

The ITC is not an active cluster. Communication and collaboration between cluster 

stakeholders is minimal. Interviewees felt in general that an improvement in this area was 

important. The ITC companies are facing increasing competitive forces that threaten their 

financial performance and investment capacity. Competition from abroad is increasing. 

Prioritization of potential cluster collaboration objectives is similar to prioritization of similar 

objectives in existing clusters worldwide. The primary focus of an ITC initiative should be on 

building trust, improving productivity and setting a vision for the ITC. Respondents were 

generally positive towards a formal ITC initiative. 
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1. Inngangur 

Aðgengileg, hraðvirk, örugg og hagkvæm fjarskipti gegna sífellt stærra hlutverki í nútíma 

samfélagi. Ísland er þar engin undantekning. Í kjölfar afnáms samkeppnishafta í fjarskiptum 

árið 1998 hefur samkeppnisdrifin uppbygging fjarskiptainnviða, fjarskiptakerfa og 

fjarskiptaþjónustu verið mikil. Íslenskir neytendur hafa að mörgu leyti notið góðs af þeirri 

uppbyggingu og samkeppni. Á þessu fámenna landi eru til dæmis fjögur nánast landsdekkandi 

farsímakerfi og tvö til þrjú farnetskerfi í uppbyggingu. Ljósleiðaratengingum fjölgar jafnt og 

þétt. Tæknivæðing gömlu koparheimtaugarinnar, svokallað ljósnet, gefur heimilum og 

fyrirtækjum í nánast öllum byggðakjörnum landisins kost á góðum nethraða og háskerpu 

VOD sjónvarpi. Fjarskiptaregluverkið hefur stutt við þessa þróun með áherslu á samkeppni í 

kerfum. Eftirspurn og nýjungagirni er mikil jafnt í þéttbýli sem dreifbýli. Þar sem ljósnetið er 

ekki í boði er ljósleiðaratenginga krafist ásamt nýjastu farnetstækni. Samkeppnishæfni byggða 

er í húfi. 

En allt kostar þetta og einhver þarf að borga. Fjarskiptaþjónusta er mis arðsöm iðja eftir því 

hvar á landinu hún er stunduð. Á svæðum þar sem fjarskiptafyrirtækin hafa ekki áhuga á að 

byggja upp er sagður vera markaðsbrestur. Það er einkum tvennt sem hefur áhrif á umfang 

markaðsbrests. Í fyrsta lagi er það tækniþróun. Tækni úreldist, kröfur aukast, samkeppni eykst 

sem kallar á endurnýjun kerfa. Tækniþróun í fjarskiptum er ör. Endurnýjun fjarskiptakerfa er 

eins og hver önnur endurnýjun framleiðslutækja í öðrum atvinnugreinum. Fyrirtækni gera ráð 

fyrir henni í sínum rekstri og áætlunum. Framleiðni er hinn þátturinn. Lækkun framleiðni slær 

á fjárfestingargetu sem frestar eða útilokar minna arðbærum fjárfestingum. Lækkun 

framleiðni kallar einnig á hagræðingu og aðlögun. Mikil lækkun framleiðni ógnar tilvist.  

Forsvarsmenn fjarskiptafyrirtækja eru uggandi um framtíðina. Samkeppni í uppbyggingu 

fjarskiptakerfa eykur óvissu um arðsemi fjárfestingarinnar. Ógnin felst síður í þeirri óvissu að 

þessu sinni. Ný og vaxandi ógn felst í endurgjaldslausum afnotum svokallaðra Over the top 

(OTT) þjónustuveitenda af innlendum fjarskiptainnviðum og kerfum. OTT fyrirtæki bjóða svo 

til alla hefðbundna fjarskiptaþjónstu ókeypis eða á verðum sem kerfisrekstraraðilar og 

staðbundnar þjónustuveitur geta ekki keppt við. Það er ekki bara verðið heldur einnig gæðin. 

Notendaviðmótið og úrval af afþreygingarefni er jafnframt með þeim hætti að innlendir aðilar 

geta ekki keppt fyrir þann virðisauka sem er í boði. Það eina sem ekki virðist vera hægt að 

afrita er gagnaflutningur yfir farnet. Þessi þróun eða bylting á sér stað um allan heim. Á 
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einkavæddum fjarskiptamarkaði eru það neytendur sem standa undir fjárfestingu í 

fjarskiptum. Tekjumódelið er hins vegar að breytast og það hratt.  

Hversu reiðubúinn og samstilltur er íslenski fjarskiptaklasinn til að að takast á við þessar 

áskoranir? Er hnignun fjarskiptaklasans framundan eða er hún þegar hafin? 

Klasi (e. cluster) hefur verið skilgreindur sem „Hópur tengdra fyrirtækja og stofnana sem 

staðsettur er á afmörkuðu landsvæði þar sem tilvist hópsins og tengsl milli aðila eflir 

samkeppnishæfni fyrirtækja innan hans. Klasi er því landfræðilega þyrping tengdra fyrirtækja, 

birgja, þjónustuaðila, fyrirtækja í tengdum atvinnugreinum og stofnana á sérhæfðum sviðum 

sem eiga í samkeppni og einnig í samvinnu (Porter, 1998).“ 

Kortlagning á klösum og formgert klasasamstarf er tiltölulega nýleg iðja hér á landi. Í dag 

eru þó starfandi nokkrir formlegir klasar meðal annars í jarðvarma og sjávarútvegi og nýlega 

er hafið klasasamstarf í ferðaþjónustu og heildbrigðisþjónustu. Klasasamstarf felur í sér 

fjölmörg sameiginleg markmið og verkefni svo sem í nýsköpun og þróun, menntun og 

þjálfun, veita stjórnvöldum aðhald og ráðgjöf, samvinnu í útflurningi og svo framvegis 

(Sölvell, Lindqvist og Ketels, 2003). Aðferðafræðin sjálf og beiting hennar gagnvart þróun 

klasa og klasasamstarfi er orðin nokkuð þróuð, einnig hér á landi. Fjarskiptaklasinn er 

stuðningsklasi fyrir mögulega alla aðra klasa á Íslandi og gegnir því mikilvægu hlutverki fyrir 

allt samfélagið og virðist mikilvægið vera að aukast. 

Markmið þessarar rannsóknar er fyrst og fremst að svara þeirri meginspurningu hvort 

formgert klasasamstarf sé til þess fallið að auka framleiðni íslenska fjarskiptaklasans.  

Í kafla um uppbyggingu ritgerðarinnar eru greiningartækin talin upp. Efni ritgerðarinnar 

getur verið áhugavert fyrir hvern þann sem hefur beinan og jafnvel óbeinan hag af 

samkeppnishæfni íslenska fjarskiptaklasans. 

1.1. Rannsóknarspurningar  

Rannsókn þessi er raundæmisrannsókn (e. case study) sem styðst við megindleg og eigindleg 

gögn. Greining á íslenska fjarskiptaklasans og tengdum þáttum verður unnin með hliðsjón af 

fyrirliggjandi gögnum, könnun og viðtölum við valda lykilstarfsmenn innan fjarskiptaklasans. 

Leitast verður við að svara þremur rannsóknarspurningum: 
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R1:  Hversu virkur er íslenski fjarskiptaklasinn? 

R2:  Hvernig eru samkeppniskraftar innan fjarskiptaklasans að þróast og hvað 

segir það um mögulega afkomu fyrirtækja í klasanum að teknu tilliti til virkni 

hans og aðstæðna? 

R3:  Er formgert klasasamstarf til þess fallið að efla framleiðni íslenska 

fjarskiptaklasans og á hvaða sviðum er vísbending um að slíkt samstarf geti 

leitt til árangurs? 

1.2. Uppbygging ritgerðarinnar  

Ritgerðin skiptist í sjö efniskafla. Í fyrsta kafla er inngangur ritgerðarinnar þar sem greint er 

frá verkefninu, tilgangi þess og afmörkun, hvað geri það áhugavert og fyrir hvern. Næst er 

greint frá rannsóknarspurningum sem verkefnið leitast við fá svar við og ásamt uppbyggingu 

ritgerðarinnar. 

Í öðrum kafla ritgerðarinar er aðferðafræði til grundvallar rannsókninni útskýrð og rædd. 

Greint er frá gagnasöfnun, vali á viðmælendum, uppbyggingu könnunar, fyrirkomulag viðtala 

og úrvinnslu. 

Þriðji kafli hefur að geyma fræðilega þátt ritgerðarinnar. Þar eru kenningar um 

samkeppnishæfni skoðaðar og demantur Porters kynntur til sögunnar. Jafnframt er fjallað um 

samkeppniskraftalíkan Porters. Þaðan víkur sögunni að klösum og klasastjórnun, lífskeiði 

klasa og kortlagningu klasa. Síðan er komið aðeins inn á klasa og klasasamstarf á Íslandi og í 

lok kaflans er fjallað um kenninguna um samskiptagjár.  

Í fjórða kafla er fyrri hluti greiningarhluta ritgerðarinnar. Viðfangsefnið er íslenski 

fjarskiptaklasinn. Byrjað er á sögu klasans sem spannar vel yfir 100 ár og er samofin 

framfarasögu þjóðarinnar. Næst er horft til útlanda og samantekt frá OECD rýnd. Því næst 

stiklað á stóru yfir helstu stærðir í tengslum við fjarskiptin á Íslandi og stjórnvalda til 

fjarskipta. Samkeppnishæfni Íslands í samanburði við aðrar þjóðir er skoðuð og rædd sem og 

efnahagshorfur hér á landi. Komið er inn á starfsemi Póst- og fjarskiptastofnunar og 

Samkeppniseftirlits og þátt þeirra á fjarskiptamarkaði. Þá víkur sökunni að kortlagningu 

fjarskiptaklasans og alla undirþætti þeirrar greiningar einkum kjarnastarfsemina. Demantur 

klasans er sýndur og ræddur. 
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Í fimmta kafla er komið að úrvinnslu könnunar og viðtala. Byrjað er á útkomu könnunar og 

viðtala um samskipti milli aðila. Þar á eftir kemur samkeppniskraftagreiningin og þar á eftir 

verkefnaflokkar unnir í mögulegu fjarskiptaklasasamstarfi. í lok kaflans eru teknir fyrir þeir 

þættir sem viðmælendum var tíðrætt um en ekki var spurt spurt sérstaklega um í könnuninni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar í heild eru í sjötta kafla ásamt svörum við 

rannsóknarspurningum. 

Í sjöunda kafla ritgerðarinnar koma lokaorð rannsakandans. Þar verður fjallað um helstu 

kosti og galla rannsóknarinnar. Auk þess eru settar fram tillögur að mögulegum rannsóknar-

verkefnum sem rannsóknin leiddi í ljós. 

2. Aðferðafræði 

2.1. Raundæmisrannsókn 

Rannsókn þessi á íslenska fjarskiptaklasanum er raundæmisrannsókn (e. case study) sem 

byggir á fyrirliggjandi gögnum auk gagna sem aflað var sérstaklega með viðtölum og 

viðhorfskönnun. Hér verður fjallað um helstu einkenni raundæmisrannsóknar og hvenær 

rannsóknaraðferðin á helst við, styrkleika aðferðarinnar og veikleika.  

Raundæmisrannsókn 

Samkvæmt Yin (1994) þá samanstendur ferli dæmigerðrar raundæmisrannsóknar af sex 

megin skrefum: 

1. Mótun og framsetning rannsóknarspurninga. 

2. Skilgreiningu á raundæminu og aðferðum við gagnasöfnun og greiningu. 

3. Undirbúningi gagnaöflunar. 

4. Söfnun gagnanna. 

5. Greining og túlkun gagna.  

6. Framsetning niðurstaðna.  

 

Yin (1994) leggur áherslu á mikilvægi þess að skilgreina þurfi í upphafi umfang og svið 

rannsóknarinnar og er það gert með því að setja fram eina eða fleiri vel mótaðar 

rannsóknarspurningar. Spurningin er eðlilega tengd því viðfangsefni sem rannsakandi hefur 
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áhuga á eða ætlar sér þegar að skoða. Eftir upplýsinga- og heimildaleit og framsetningu 

rannsóknarspurninga er næsta skref að ákveða hvaða raundæmi á að skoða. Gall, Borg og Gall 

(1996) benda á að skoðun á mörgum raundæmum í einu geti dregið úr dýpt hvers viðfangs 

fyrir sig.  

Einn meginstyrkleiki raundæmisrannsókna er sá að hægt er að beita fjölbreyttum aðferðum 

við gagnasöfnun. Gögnin geta bæði verið megindleg (tölur) og eigindleg (orð).  

Mikilvægt er að rannsakandi  skilgreini fyrirfram hvaða gögnum eigi að safna og hvaða 

aðferðum verði beitt til þess að greina gögnin (Yin, 2009). Raundæmisrannsókn byggir því 

oftar en ekki á söfnun mikilla og margvíslegra gagna með mismunandi aðferðum og segir Yin 

(1994) að mikilvægt sé að skipuleggja vel alla söfnun, skráningu og utanumhald. Algengt að 

rannsakendur skipti um aðferð eða bæti við aðferðum á meðan að gagnasöfnun á sér stað 

(Gall, Borg og Gall, 1996). 

Raundæmisrannsókn býður því upp á fjölbreyttar aðferðir við gagnasöfnun. Að mati Yin 

(2009) má nota svo til allar aðferðir félagsvísinda. Valið ræðst af eðli og tilgangi 

rannsóknarinnar. Dæmi um helstu aðferðir eru viðtöl, kannanir, gagnasöfn, próf og 

áhorfsathugun. Túlkun og greining fer svo einkum eftir því hvort um er að ræða eigindleg eða 

meginleg gögn. 

Yin (2003) bendir á að markmið með raundæmisrannsóknum sé ekki að geta alhæft um 

viðfangsefnið heldur að öðlast meiri skilning og dýpri þekkingu. Isaac og Michael (1995) telja 

helstu styrkleika raundæmisrannsókna vera þá að þær henta vel til öflunar 

bakgrunnsupplýsinga með það fyrir augum að framkvæma í framhaldinu yfirgripsmeiri 

rannsókn. Þessi rannsóknaraðferð býður því oftar en ekki upp á frekari rannsóknir. 

Raundæmisrannsóknir veita oft gagnlegar upplýsingar í formi ummæla eða dæmisagna sem 

gera niðurstöður rannsóknarinnar meira lifandi (Isaac og Michael, 1995). Helstu veikleikar 

raundæmisrannsókna felast einkum í takmörkuðu alhæfingargildi út frá rannsókn á einu 

raundæmi. Í raundæmisrannsóknum er jafnframt hætta á hlutdrægni því frjálsræði er mikið í 

vali á gögnum til birtingar sem og áherslum og túlkun á niðurstöðum. 

Raundæmisrannsóknir eru því nokkuð sveigjanlegar í notkun og geta meðal annars byggt á 

þekkingu og reynslu rannsakanda. Þessi rannsókn er dæmigerð raundæmisrannsókn þar sem 

kostir aðferðafræðinnar er nýttir á margan hátt. Það má jafnframt vera ljóst að eflaust er hægt 

að draga fram margs konar og ef til vill gagnstæðar  niðurstöður úr undirliggjandi gögnum í 

rannsókninni.  
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Rannsakandi vinnur við fjarskiptatengd málefni hjá innanríkisráðuneytinu og hefur 

samanlagt tæplega tuttugu ára starfsreynslu er viðkemur fjarskiptum og býr því yfir talsverðri 

þekkingu og reynslu á því sviði. Þekkingin og reynslan veitir vissulega töluverða innsæi en að 

sama skapi verður að huga sérstaklega vel að óhlutdrægni við gagnöflun, úrvinnslu og túlkun 

niðurstaðna. 

2.2. Gagnasöfnun 

Rannsóknin byggir á söfnun og greiningu fyrirliggjandi og nýrra gagna þar sem upplýsingum 

var aflað í þeim tilgangi að greina og skoða viðfangsefnið, íslenska fjarskiptaklasann, nánar.  

Hugmynd að rannsókninni kviknaði við úrvinnslu gagna frá lokaðri málstofu um fjarskipti 

sem innanríkisráðherra hélt 18. júní 2014. Á málstofunni kom fram sú hugmynd að 

hugsanlega gæti formgert klasasamstarf verið gagnlegt fyrir atvinnugreinina. Vinna við 

gagnaöflun hófst strax í kjölfar málstofunnar samhliða vinnu við mótun og framsetning 

rannsóknarspurninga, afmörkun viðfangsefnisins og útfærslu á rannsóknaraðferðum og 

greiningu. Rannsakandi átti fyrir töluvert af upplýsingum sem tengjast viðfangsefninu. 

Gagnaöflun fór fram með skipulagðri leit af áreiðanlegum og gagnlegum upplýsingum 

einkum um klasa og formgert klasasamstarf. Í því skyni voru skoðaðar bækur, ýmis rit, 

skýrslur og vefsíður. Jafnframt leitaði rannsakandi til sérfræðinga á þessu sviði.  

Undirbúningur viðtala hófst í byrjun júlí 2014. Hugmyndin var að safna gögnum með 

hálfopnum viðtölum við valda viðmælendur í fjarskiptaklasanum. Fyrsta viðtalið var tekið 18. 

ágúst 2014 og það tólfta og síðasta 1. september 2014. Upphaf samskipta við viðmælendur 

var með tölvupósti þar sem óskað var eftir viðtali. Greiðlega gekk í öllum tilvikum að fá 

viðtal. Rannsakandi sendi könnunina í flestum tilvikum í tölvupósti til viðmælenda í kjölfar 

þess að þeir höfðu samþykkt að veita viðtal. Viðtölin voru öll hljóðrituð með samþykki 

viðmælenda og nafnleynd var heitið. Viðmælendur voru beðnir um að fylla út könnunina 

annað hvort fyrir viðtalið eða í viðtalinu.  Með þessari aðferð fékk rannsakandi bæði útfyllta 

könnun auk mikilla upplýsinga í formi hljóðupptaka sem tengdust ýmist inntaki 

könnunarinnar eða öðrum þáttum.  

2.3. Viðmælendur  

Viðmælendur rannsóknarinnar voru valdir með matsaðferð. Sú aðferð byggir því að 

rannsakandi leggur sjálfstætt mat á það hvaða fólk hann telur hæfast eða best til þess fallið að 
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veita upplýsingar sem leitast er eftir (Saunders, Lewis, Thornhill, 2003). Aðferðin tryggir ekki 

að úrtakið endurspegli þýðið með tölfræðilegri vissu. Það er mikilvægt að hafa í huga. 

Matsaðferðin aftur á móti er talin hentug til þess að ná fram góðri umfjöllun um 

viðfangsefnið. Rannsakandinn leggur sig fram við að velja viðmælendur sem hafa mikla 

reynslu, þekkingu eða skoðanir á viðfangsefninu. 

Val á viðmælendum tók mið af viðfangsefninu og ekki síst rannsóknarspurningum. Í 

þessari rannsókn er verið að leitast við að varpa ljósi á meðal annars á samkeppniskrafta á 

fjarskiptamarkaði, samskipti milli tiltekinna hagsmunaaðila innan klasans og æskileg 

viðfangsefni í mögulegu klasasamstarfi í fjarskiptum á Íslandi. Við valið var leitast við að afla 

upplýsinga frá einstaklingum sem væru fulltrúar nokkurra helstu hagsmunaaðila í klasanum. Í 

þeirri viðleitni var rætt við fulltrúa átta fyrirtækja sem keppa á einum eða fleiri mörkuðum 

sem rannsóknin náði til, það er á smásölumarkaði, fyrirtækjamarkaði og heildsölumarkaði. 

Fyrirtækin starfa í öllum lögum fjarskipta sem eru fjarskiptainnviðir, þjónustuframleiðsla og 

þjónustuveita. Einnig var rætt við fulltrúa frá tengdum klösum, viðskiptavinum, sérhæfðum 

þjónustufyrirtækjum og að endingu frá stjórnvöldum. Rannsakandi hafði áður átt fagleg 

samskipti við alla viðmælendur og unnið með fimm þeirra á einhverjum tímapunkti. 

Viðtalsramminn tók mið af samkeppniskraftalíkani Porters, auk kenninga og rannsókna þeirra 

Lindqvist, Ketels og Sölvell sem fram koma í The Cluster Initiative Greenbook 2.0 sem kom 

út árið 2013.  

2.4. Könnun 

Spurningarnar í könnuninni skiptust í þrjá efnisflokka sem aftur skiptust í samtals tuttugu og 

sex atriði. Efnisflokkarnir voru eftirfarandi: 

• Samkeppniskraftar á einstaklings-, fyrirtækja- og heildsölumarkaði, staða og þróun. 

• Samskipti milli tiltekinna hagsmunaaðila innan klasans og mikilvægi þess að bæta þau 

samskipti. 

• Mikilvægi valinna verkefnaflokka í mögulegu fjarskiptaklasasamstarfi á Íslandi og 

líkur á árangri. 
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2.5. Viðtöl 

Tíu viðtöl fóru fram á vinnustað viðmælanda en tvö á heimilum þeirra. Viðtölin voru þrjátíu 

til hundrað mínútna löng, voru öll hljóðrituð með samþykki viðmælanda og afrituð í kjölfarið 

af rannsakanda. Könnunin var jafnframt leiðbeinandi viðtalsrammi og að jafnaði tjáðu 

viðmælendur sig um afstöðu sína til spurninganna í þeirri röð sem þær koma fram í 

könnuninni. Mun fyllri mynd fékkst þannig af afstöðu viðmælenda til þeirra þátt sem 

rannsóknin beinist að. Þar að auki þótti rannsakanda ekki sjálfgefið að allir viðmælendur 

áttuðu sig fyrirfram á þeim hugtökum sem notuð eru í könnuninni og gafst í viðtalinu tækifæri 

að útskýra nánar einstök hugtök eða atriði fyrir viðmælendum ef þörf var á.  

2.6. Úrvinnsla 

Fyrirkomulag könnunar og viðtala var meðal annars ákveðið með það að markmiði að gera 

úrvinnslu upplýsinganna skilvirka og markvissa. Kóðun gagnanna tók í megin atriðum mið af 

þeim tuttugu og sex atriðum sem könnunin náði til. Ummæli allra viðmælenda og 

rannsakanda um hvert þessara atriða voru flokkuð saman og greind nánar. Við greiningu á 

upplýsingum um hvert þessara tuttugu og sex atriða er fyrst og fremst horft til þess hvernig 

viðmælendur svöruðu könnuninni en einnig hvaða ummæli fönguðu vel viðhorf viðmælenda. 

Númer viðmælenda eru sett fyrir fram hverja tilvitnun í umfjöllun. Númer viðmælenda frá 

markaðsaðilum eru rauðmerkt, eitt til átta. Það er gert í þeim tilgangi að draga betur fram 

afstöðu markaðsaðilanna sjálfra sem voru oftar en ekki afdráttarlausari í afstöðu sinni heldur 

en viðmælendur frá öðrum fyrirtækjum eða stofnunum. 

Umræðu um aðra efnisþætti en þá sem könnunin náði beinlínis til var í grófum dráttum hægt 

að skipta í þrjú megin þemu sem eru framleiðni, fjarskiptainnviðir og afstaða til formlegs 

klasasamstarfs. Úrvinnsla upplýsinga um þessa þrjá þætti er í samræmi við aðra úrvinnslu sem 

lýst er hér að ofan.  
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3. Samkeppnishæfni þjóða 

 
Margir mælikvarðar eru til sem mæla samkeppnishæfni eða öllu heldur hagsæld þjóða. 

Mismunandi forsendur eru lagðar til grundvallar. Grundvallarspurningin er hins vegar ávallt 

hversu lífvænlegt er í viðkomandi landi og búa þegnar viðkomandi þjóðríkja við lífsskilyrði 

sem þeir og afkomendur þeirra geta unað við. Áherslur mælikvarða skipta máli. Mælikvarði 

IMD háskólans byggir á forsendum atvinnulífsins. Á Íslandi hafa meðal annars Samtök 

atvinnulífsins vísað töluvert í þessa heimild. Sameinuðu þjóðirnar nota mælikvarða sem 

beinist helst að félagslegri velferð á meðan Kauffman stofnunin rannsakar samkeppnishæfni 

með tilliti til nýsköpunar. Alþjóðabankinn leggur áherslu á samkeppnishæfni atvinnulífs í 

viðkomandi landi. Sá mælikvarði sem hvað oftast er notaður til að mæla samkeppnishæfni frá 

almennu sjónarhorni er frá World Economic Forum (WEF) stofnuninni í Davos í Sviss 

(Hákon Gunnarsson, 2014).  

Michael Porter var um árabil annar aðalritstjóra WEF skýrslunnar en lét af því hlutverki 

árið 2010 í kjölfar ósamkomulags um viðmið skýrslunnar. Porter taldi þörf á því að breyta 

viðmiðum um samkeppnishæfni og vinna hana út frá 2 víddum (Hákon Gunnarsson, 2014).  

Fyrri víddin er þjóðhagfræðileg samkeppnishæfni sem samanstendur af annars vegar 

hagstjórn og hins vegar peningamála- og fjármálaaðgerðum. Önnur atriði í þessari vídd snúa 

að stjórnkerfinu sjálfu það er réttarfari, löggjöf og mannauð. Porter telur að þetta séu 

nauðsynleg skilyrði fyrir samkeppnishæfni en hins vegar ekki nægjanleg ein og sér. Seinni 

víddin, þessi sem skapar þau skilyrði sem upp á vantar að mati Porter, snýst í fyrsta lagi um 

rekstrarhagfræðilega samkeppnishæfni atvinnulífsins. Þar eru mælikvarðarnir hæfni í 

stefnumótun og stjórnun. Þar er einnig horft til ytri starfsskilyrða atvinnugreina og þar beitir 

Porter demantsgreiningu til að öðlast dýpri skilning á samkeppnishæfni þjóða. Þungamiðjuna 

er svo að finna í þriðji þættinum sem er klasauppbygging ólíkra atvinnugreina (Porter, 2008b). 
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Mynd 1. Harvard líkan Porters - Samkeppnishæfni þjóða. 

Með þessari nálgun fer Michael Porter langt í að gera klasahugmyndafræðina að lykilatriði í 

hugmyndinni um samkeppnishæfni (Hákon Gunnarsson, 2014). 

Fræðimenn hafa allt frá upphafi 19. aldar leitast við að koma auga á og greina þá krafta 

sem gera þjóð samkeppnishæfari umfram aðra þjóð einkum hvað útflutning varðar. Kenningin 

um hlutfallslega yfirburði sem sett var fram að David Ricardo í byrjun 19. aldar. Kenning 

hans skýrir hag þjóða af útflutningi á vörum og þjónustu sem þær geta framleitt á hagkvæmari 

hátt en aðrar þjóðir og að sama skapi hag þeirra af innflutningi á vörum og þjónustu sem aðrar 

þjóðir framleiða með minni tilkostnaði (Porter, 1990). Fleiri kenningar eða skýringar komu 

fram á 20. öld. Kenningin um stærðarhagkvæmni gerir ráð fyrir því einkum að 

kostnaðarforskot bæti samkeppnisstöðu í milliríkjaviðskiptum. Aðrar kenningar segja að 

atvinnugreinar sem búa yfir betri tækni hafi aukin tækifæri til útflutnings, að snemmbúin 

eftirspurn á heimamarkaði styrki útflutningsgreinar og að fjöldi alþjóðlegra fyrirtækja í 

tilteknu landi gefi vísbendingu um velgengin á heimsvísu. Þessar klassísku 

hagsfræðikenningar eiga það sammerkt hver um sig að ná ekki að skýra nema að takmörkuðu 

leyti hið flókna samspil áhrifaþátta í samkeppnishæfi þjóða (Porter, 1990). 

Kenning Michaels E. Porter um samkeppnisyfirburði þjóða leitar svara við því hvers vegna 

sumum þjóðum gengur betur en öðrum í alþjóðlegri samkeppni.  Í bók sinni „The competetive 

Advantage of Nations“ sem kom út árið 1990, kemur Porter fram með þá kenningu að 
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samkeppnishæfni þjóða grundvallist á hæfni atvinnulífs til stöðugra umbóta í 

samkeppnisumhverfi sem þær búa við og nýsköpun sem leiði til aukinnar framleiðni. Aukin 

framleiðni auki verðmætasköpun sem sé forsenda hagvaxtar. Hagvöxtur skiptir íbúa mestu 

máli enda leiði hann almennt til betri lífskjara (Porter, 1990).  

Bókin byggðist á niðurstöðum rannsókna á því hvers vegna sumar þjóðir ná að skapa sér 

samkeppnisyfirburði í ákveðnum atvinnugreinum. eldri rannsóknir á fyrirbærinu beindust 

einkum að stökum þjóðum eða samanburði tveggja þjóða. Með rannsókn á 10 ólíkum þjóðum 

sem bjuggu við mismunandi aðstæður var leitast við að finna undirliggjandi grundvallarþætti í 

samkeppnishæfni þjóða almennt (Porter, 2008). Niðurstöðurnar setti Porter fram í 

demantslaga líkani, svokölluðum demanti Porters. 
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3.1. Demantur Porters  

Samkvæmt demantskenningu Porters eru það fjórir samverkandi þættir umfram aðra sem 

skýra viðvarandi umbóta- og nýsköpunarhæfni þjóða og landsvæða. Þessir þættir mynda þá 

umgjörð og vettvang sem hver þjóð skapar fyrir atvinnulíf sitt. Þessir þættir eru 

framleiðsluskilyrði, eftirspurnarskilyrði, stuðningsgreinar og tengdar atvinnugreinar auk 

stefnu, skipulags og samkeppni. Samspil þáttanna ræður mestu um samkeppnishæfni þjóðar 

og möguleika fyrirtækja, í einstökum atvinnuvegum, til þess að skapa verðmæti og ná 

samkeppnisyfirburðum. Veikleikar í einum þætti geta þannig veikt aðra þætti og öfug. Slíkt 

getur leitt til minni framleiðni og minni samkeppnishæfni þjóðarinnar. Að auki hafa tveir aðrir 

mikilvægir þættir áhrif á þessa fjóra grunnþætti en þeir eru tilviljanir og stjórnvöld (Porter, 

2008). 

 

Mynd 1. Demantur Porters. 

3.1.1. Áhrif stjórnvalda og fyrirtækja á samkeppnishæfni 

Samkvæmt Porter (2008) þá er hlutverk stjórnvalda er fyrst og fremst að skapa umhverfi sem 

stuðlar að aukinni samkeppni og samstarfi milli fyrirtækja. Stjórnvöld eiga að gera miklar til 

fyrirtækja og stuðla þannig að aukinni samkeppnishæfni þeirra. Inngrip hins opinbera þarf að 

vera með almennum hætti að teknu tilliti til langtímahagsmuna (Porter, 2008). Ábendingar 

Porters um almennar aðgerðir stjórnvalda sem efli samkeppnishæfni eru í meginatriðum að 

stjórnvöld eigi að stuðla að; 



13 
 

• Auknum veltuhraða og breytingar í samfélaginu. 

• Öflugri samkeppni á heimamarkaði og sem mestri nýsköpun. 

• Varanlegri fjárfestingu til verðmætasköpunar og þróun á verðmætum 

framleiðsluþáttum. 

• Klasamyndun, það er samvirkni milli ólíkra fyrirtækja, atvinnugreina og stofnana. 

(Porter, 2008) 

• Ströngum en skynsamlegum kröfur um vörugæði, öryggi og umhverfismál. 

• Eflingu samkeppni bæði gegnum samkeppnishvetjandi regluverk og öfluga 

samkeppnislöggjöf. 

• Skilvirkni og almennum reglum í alþjóðaviðskiptum. 

Porter ráðleggur stjórnvöldum jafnframt að; 

• Halda sig frá beinu inngripi í hagkerfið, svo sem gengisfellingum, verndartollum og 

styrkveitingum vegna samkeppnisgreina, vegna óæskilegra og oft ófyrirsjáanlegra 

áhrifa sem slíkar aðgerðir hafa á þjóðarbúskapinn og þar með afkomu atvinnulífsins. 

• Stuðla gegn því að samkeppnisaðilar eða ráðandi fyrirtækjablokkir í atvinnulífinu geti 

með samvinnu dregið úr virkni í nýtingu framleiðsluþátta sem leiði til minni 

framleiðni. 

Samkvæmt Porter (2008) eru það fyrirtækin sem gegna meginhlutverki í eflingu 

samkeppnishæfni og hagsældar. Fyrirtækin þurfa að starfa í samræmi við það. Ábendingar 

Porters um almennar aðgerðir stjórnenda fyrirtækja sem efli samkeppnishæfni eru í 

meginatriðum þær að fyrirtækin eigi að; 

• Forðast stöðnun með því einkum að leggja áherslu á nýsköpun og sækjast eftir því að 

eiga viðskipti við kröfuhörðustu viðskiptavinina bæði á heimamarkaði og erlendis. 

• Bera sig saman við og leitast við að keppa við hörðustu samkeppnisaðila í þeim 

tilgangi að styrkja sig í samkeppninni.  

• Leitast við að hafa sem fyrst bestu upplýsingar um það sem er að gerast í umhverfinu.  

• Leggja sig fram við að efla og bæta þau atriði (í demantinum) sem skipta máli fyrir 

samkeppnishæfni svo sem með virkri þátttöku í klasasamstarfi og verkefnum sem 

miða að því að gera samfélagið samkeppnishæfara (Runólfur og Hálfdán, 2009). 
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3.1.2. Framleiðsluskilyrði 

Framleiðsluskilyrði lýsa gæðum framleiðsluþátta í hverju landi. Framleiðsluþættir þjóðar í 

víðum skilningi skipta miklu máli fyrir samkeppnishæfni. Vægi þessara þátta geta verið 

mismunandi eftir atvinnugreinum og þannig haft mismunandi áhrif á samkeppnishæfni þeirra. 

Helstu framleiðsluþættirnir eru: 

• Mannauður, það er atvinnuþátttaka, hæfni og kostnaður vinnuafls. 

• Náttúrulegar auðlindir, svo sem stærð og staðsetning lands, veðurfar, nytjastofnar, 

hreint vatn, ræktarland, orkuauðlindir og svo framvegis. 

• Þekking, sérþekking í vísindum, tækni og hagnýtum þáttur. 

• Fjármagn það er aðgengi og kostnaður. 

• Innviðir, gerð, gæði og kostnaður samgöngu- og fjarskiptakerfa, póstþjónusta, 

heilbrigðisþjónusta og fleira. 

Hægt er að flokka framleiðsluþætti þjóðar nánar. Grundvallar þættir á borð við 

náttúruskilyrði, verðurfar og staðsetningu skipta miklu máli fyrir þjóðir sem leggja áherslu á 

atvinnugreinar sem byggja á landbúnaði. Þróaðri framleiðsluþættir eins og fjarskiptainnviðir, 

hámenntað og sérhæft vinnuafl og vísindarannsóknir hafa í dag hins vegar mun meira að segja 

gagnvart samkeppnishæfni þjóðar. Almennir þættir eins og samgöngukerfi nýtast öllum 

atvinnugreinum á meðan að afmarkaðri þættir á eins og mjög sérhæft vinnuafl á tilteknu sviði 

nýtist fáum atvinnugreinum.  

Framleiðsluþættir geta ennfremur verið ýmist fyrirliggjandi eða áunnir. Porter segir að 

áunnir framleiðsluþættir stuðli frekar að viðvarandi samkeppnishæfni þjóðar heldur en þeir 

sem eru þegar til staðar eins og veðurfar, náttúruauðlindir og landrými. Skortur á 

fyrirliggjandi framleiðsluþáttum getur hvatt atvinnugreinar til aðlögunar og nýsköpunar sem 

eykur samkeppnishæfni þeirra (Porter, 2008).  

3.1.3. Eftirspurnarskilyrði 

Eðli eftirspurnar á heimamarkaði eftir vörum og þjónustu í tiltekinni atvinnugrein getur ráðið 

miklu um samkeppnishæfni hennar á erlendum mörkuðum. Porter (2008) nefnri þrjá 

eiginleika sem líklega til þess að bæta árangur velgengni utan heimamarkaðar. 
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Umfang eftirspurnar á heimamarkaði getur stuðlað að stærðarhagkvæmni í tilteknum 

atvinnugreinum en ekki síður mótað stefnu fyrirtækjanna til framtíðar og hvatt til uppfærslu 

og nýsköpunar (Porter, 1990a).  

Eðli eftirspurnar á heimamarkaði mótar hvernig fyrirtæki skynja, túlka og bregðast við 

þörfum kaupenda á heimamarkaði. Þjóðir ná samkeppnisyfirburðum í atvinnugreinum þar 

sem eftirspurn á heimamarkaði veitir fyrirtækjum skýrari og skjótari mynd af þörfum 

neytenda en samkeppnisaðilar eiga kost á. Þrýstingur og væntingar frá kröfuhörðum 

kaupendum er fyrirtækjum hvatning til að bæta gæði og nýsköpun. Breyttar þarfir kaupenda á 

heimamarkaði getur gefið vísbendingu um það sem koma skal almennt á erlendum mörkuðum 

(Porter, 1990b). 

3.1.4. Stuðningsgreinar og tengdar atvinnugreinar 

Birgjar og tengdar atvinnugreinar sem eru alþjóðlega samkeppnishæf hafa mikið að segja fyrir 

samkeppnishæfni. Sérhæfðir birgjar geta bætt samkeppnishæfni atvinnugreinar á margan hátt. 

Fyrirtæki sem tengjast alþjóðlegum sérhæfðum birgjum njóta gjarnan skilvirkni þeirra og 

forgangi í aðföngum auk aðgangs að nýjustu upplýsingum, tækni og hugmyndum. 

Landfræðileg nálægð fyrirtækja við birgja sína getur verið gagnleg. Mestur árangur fæst ef 

fyrirtæki og birgjar vinna þétt saman að rannsóknum og þróun. Porter (1990b) segir að 

tengdar atvinnugreinar sem eru samkeppnishæfar á heimsvísu geti einnig aukið 

samkeppnishæfni fyrirtækjanna og með þjóða á alþjóðamörkuðum.  

3.1.5. Gerð fyrirtækja, stefna og samkeppni 

Síðasta hlið demantsins segir til um uppbyggingu, skipulag, stefnu og stjórnun fyrirtækja í 

atvinnugrein sem og samkeppni á heimamarkaði (Porter, 1990b). Fyrirkomulag stefnu eða 

skipulags atvinnugreina er mismunandi hvarvetna í heiminum.  Þjóðir njóta oft velgengni í 

atvinnugreinum þar sem stjórnun, stefnuhugsun og skipulagning samræmist ríkjandi 

viðmiðum og gildum. Stefna og skipulag fyrirtækja mótast einnig af viðhorfum, römmum og 

hefðum sem eru breytileg hjá þjóðum og atvinnugreinum. (Porter, 1990b). 

Porter leggur sérstaka áherslu á tengsl samkeppni á heimamarkaði og samkeppnishæfni 

atvinnugreinar. Atvinnugreinar þjóða sem eru leiðandi á heimsvísu eiga oftar en ekki í mikilli 

samkeppni á heimamarkaði. Fyrirtæki sem ekki eru í mikilli samkeppni á heimamarkaði eru 

sjaldan leiðandi á heimsvísu (Porter, 1990b). 
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3.1.6. Viðbótarþættir 

Tilviljanir og stjórnvöld eru þættir sem hafa áhrif á alla þætti demantsins. Ófyrirséðir atburðir 

eða tilviljanir hafa orðið til þess að atvinnugreinar ná eða missa samkeppnisyfirburði. 

Tilviljanir hafa lítið með aðstæður þjóða að gera í þessu samhengi og eru alla jafna utan 

áhrifavalds fyrirtækja og stjórnvalda. Tækninýjungar eru gott dæmi tilviljanir. Þær eru 

mikilvægar enda geta þær breytt samkeppnisumhverfinu. Þær geta eytt samkeppnisforskoti og 

þannig greitt götu nýrra markaðsaðila vegna breyttra aðstæðna (Porter, 1990b).  

Stjórnvöld geta einnig haft áhrif á alla þætti demantsins og þar með styrkt eða dregið 

samkeppnishæfni þjóðar. Porter (1990b) leggur áherslu á hvata- og stuðningshlutverk 

stjórnvalda sem er að vinna gegn stöðnun, efla samkeppnismarkað heimafyrir og hvetja til 

nýsköpunar. Meginverkefni stjórnvalda sé að hvetja og jafnvel þvinga fyrirtækin til aukinnar 

samkeppnishæfni auk þess að skapa þannig hvetjandi en jafnframt  kerfjandi umhverfi fyrir 

atvinnugreinar. Stjórnvöld skapa ekki samkeppnishæfar atvinnugreinar. Það er hlutverk 

fyrritækjanna sjálfra. Stjórnvalda er að skapa réttar aðstæður til lengri tíma litið.  

Stjórnvöld gegna stóru hlutverki gagnvart framleiðsluskilyrðum er varðar 

samkeppnishæfni. Uppbygging og rekstur menntakerfis, samgönguinnviða og 

heilbrigðisþjónustu er oftar en ekki í höndum opinberra aðila. Stjórnvöld geta einnig haft 

töluverð áhrif á eftirspurnarskilyrði á heimamarkaði, svo sem með reglum og stöðlum. 

Stjórnvöld geta sömuleiðis haft áhrif á stuðningsgreinar og tengdar atvinnugreinar, meðal 

annars með byggðastefnu. Jafnframt geta stjórnvöld stutt við klasa og haft þannig áhrif á 

framgang þeirra (Porter, 1990b). Stjórnvöld geta einnig haft áhrif á stefnu, skipulag og 

samkeppni fyrirtækja gegnum lög og reglugerðir, tolla, styrki og niðurgreiðslur (Porter, 

1990b).  

Porter telur að verkefni stjórnvalda almennt sé að leggja áherslu á framsækin og sérhæfð 

framleiðsluskilyrði, forðast afskipti af fjármálamörkuðum, innleiða staðla og reglur um vörur, 

öryggi og umhverfismál sem þrýsta á fyrirtæki að auka gæði og uppfæra tækni, setja skorður 

við nánu samstarfi samkeppnisaðila og leyfa rannsóknarsamstarf háð ströngum skilyrðum, ýta 

undir fjárfestingar til uppfærslu á hæfni, nýsköpunar og framleiðslutækja, draga úr 

eftirlitskvöðum á samkeppnismarkaði en efla jafnframt samkeppniseftirlit og forðast afskipti 

af milliríkjaviðskiptum (Porter, 1990b). 



17 
 

Porter (1990b) telur mikilvægt að fyrirtæki horfist í augu við þá staðreynd að nýsköpun 

kemur til vegna þrýstings og erfiðleika. Að ætla stytta sér leið til aukinnar samkeppnishæfni 

er aðferð sem skaðar hana til lengri tíma litið. Eftirfarandi atriði er dæmi um stefnumið 

fyrirtækja ættu að stefna að;  

• Skapa þrýsting á nýsköpun í stað þess að forðast hana. 

• Láti helsta samkeppnisaðilann sér að hvatningu verða, nema fyrirboða breytinga og 

vera viðbúin að grípa tækifærin. 

• Taka virkan þátt í að efla eftirspurn á heimamarkaði og gera virðiskeðjuna 

samkeppnishæfari. 

• Taka samkeppni á heimamarkaði fagnandi, styrkja virðiskeðjuna þegar tækifæri 

bjóðast erlendis. 

• Erlent samstarf ætti að vera tímabundið og ná til annarra þátta en kjarnastarfsemi. 

• Staðsetja höfuðstöðar þar sem mesti hvatinn er til alþjóðlegrar samkeppnishæfni 

(Porter, 1990b). 

3.1.7. Gagnrýni á demantsmódelið 

Sá fræðimaður sem helst hefur gagnrýnt kenningu Michaels Porter um samkeppnishæfni 

þjóða er hagfræðingurinn Paul Krugman. En Krugman (1994) bendir á að fyrirtæki og þjóðir 

eigi ekki í samkeppni í sama skilningi þess hugtaks þar sem að gjaldþrot þjóða hafi ekki sömu 

afleiðingar og gjaldþrot fyrirtækja. Krugman telur að  síaukin áhersla þjóðríkja á aðgerðir sem 

stuðla eiga að aukinni samkeppnishæfni, á grundvelli kenninga Porters, geti haft þrjár megin 

afleiðingar umfram annað. Hætt við því að stjórnvöld fari í kostnaðarsamar aðgerðir sem óvíst 

er að hafi tilætluð áhrif, hætta á verndarstefnu stjórnvalda getur aukist og auk þess geta áhrif 

slíkra aðgerða haft ófyrirséðar og skaðleg áhrif á efnahagslíf viðkomandi þjóðar (Krugman, 

1994). 

3.2. Samkeppniskraftalíkan Porters 

Fimm krafta greining eða samkeppnisþáttagreining Porters auðveldar skipulagsheild að skilja 

uppbyggingu markaða sem hún starfar á og að skapa sér stöðu þar sem hagnaðarvonin er 

meiri og ógnin af öðrum samkeppnisaðilum er minni. Til að viðhalda samkeppnisforskoti til 

lengri tíma þarf að bregðast við ógnum á stefnumiðaðan hátt. Fyrirtæki leitast við að ná sem 

bestri stöðu og yfirburðum á ófullkomnum mörkuðum. Að fylgja fleiri en einni meginleið 
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getur verið vandkvæðum bundið og eru samkeppnisyfirburðir ávallt tímabundnir og geta 

tapast vegna breytinga í umhverfinu, eftiröpun fyrirtækja eða vangá stjórnenda við að 

viðhalda stöðunni. Fimm samkeppniskraftar hafa helst áhrif á arðsemi fyrirtækja. Með því að 

greina þessa krafta og átta sig á samspil þeirra og sveigjanleika getur fyrirtækið þróað stefnu 

sem eykur langtímahagnað þess. Þessir þættir eru; inngönguógnanir, vald birgja, vald 

kaupenda, ógn af staðkvæmdarvöru og samkeppni á markaði (Porter, 1980). 

 

Mynd 2. Samkeppnikraftalíkan Porters. 

 

Lóðrétti ásinn segir til um hversu mikill hagnaður af starfsemi í viðkomandi geira getur verið, 

með hliðsjón af virðiskeðju viðkomandi atvinnugreinar. Lárétti ásinn segir hins vegar til um 

það hvernig hagnaður skiptist milli aðila sem koma að verðmætasköpuninni 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2013). 

Ef starfsemi innan klasa er mismunandi og í fleiri en einni viðskiptaeiningu þá þarf 

sérstaka greiningu fyrir viðkomandi einingar. Rétt er að vinna slíka greiningu þannig að horft 

sé á samkeppniskraftanna frá fleirum en einum tímapunkti. Mikilvægt er að meta 

samkeppniskraftanna bæði út frá núverandi stöðu og líklegri þróun þeirra. Sú þróun, eða 

sviðsmynd, gefur til kynna hvað er hugsanlega til skiptanna innan atvinnugreinarinnar og fyrir 

hvern hlekk í virðiskeðjunni (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2013). 

Inngönguhindranir eru forskot sem ríkjandi fyrirtæki hafa fram yfir þau fyrirtæki sem eru 

ný eða vilja koma inn á markað. Mikil eða aukin hagnaðarvon á tilteknum markaði eykur 

möguleika á nýjum seljendum. Margir þættir geta hamlað gegn því að nýir fyrirtæki hefji 

samkeppni við þau fyrirtæki sem fyrir eru á markaði. Stærðarhagkvæmni vísar til þess að 

kostnaður á einingu lækkar við framleiðsluaukningu. Þeir sem fyrir eru og framleiða mikið 
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eru með kostnaðarforskot. Fjármagnsþörf fyrirtækja er mis mikil og háð starfsemi. Aukið 

fjármagn getur þurft til rannsókna og þróunar, veita greiðslufresti, birgðasöfnunar, til að 

fjármagna taprekstur og svo framvegis. Aðgreining vöru er mikilvæg fyrir nýjan seljanda ef 

varan á að ná athygli kaupenda. Ferlið getur bæði tekið langan tíma og verið kostnaðarsamt. 

Skiptikostnaður er kostnaður sem neytandi verður fyrir við að skipta yfir í vöru frá einum 

framleiðanda til annars. Ef skiptikostnaður er hár þá verður söluverð nýju vörunnar að vera 

lægra eða varan að hafa kosti sem réttlæta skiptikostnaðinn. Kostnaðaróhagkvæmni óháð 

stærð er sá kostnaður sem fyrirtæki leggur út fyrir óháð magni framleiðslu. Fyrirtæki á 

markaði búa yfir ákveðnu forskoti óháð stærð sem erfitt er fyrir ný fyrirtæki að öðlast, þetta 

forskot getur verið tengt gæðum eða lægri kostnaði. Aðila sem koma nýir inn á markað verða 

að koma sér upp dreifileiðum fyrir afurðir sínar. Óskilvikrar, kostnaðarsamar eða flóknar 

dreifileiðir eru hamlandi nýjum aðilum. Stjórnvaldsákvarðanir geta haft mikið að segja. 

Stjórnvöld geta takmarkað markaðsþátttöku með leyfisveitingum eða aðgengi að hráefni. 

Slíkar hindranir geta liðkað fyrir eða jafnvel lokað á komu nýrra aðila inn á markað (Porter, 

1985). 

Vald birgja er annar þátturinn í fimm krafta líkani Porters. Á markaði þar sem birgjar eru 

tiltölulega fáir hafa fyrirtæki minna val. Það geta birgjar nýtt sér og náð þannig til sín auknum 

hluta hagnaðarins. Birgjar geta hótað að hækka verð, takmarka gæði eða þjónustu ef vara 

þeirra er mikilvægur þáttur í framleiðslu fyrirtækja í samkeppni, starfsgreinin er ekki 

mikilvæg fyrir viðkomandi birgja, skiptikostnaður fyrirtækja er mikill eða engar 

staðkvæmdarvörur að hafa. Samþjöppun eða samráð birgja er einnig mikil ógn. Leiðir til að 

draga úr valdi birgja er að taka starfsemi þeirra yfir, efla innkaupamáttinn, finna önnur 

aðföng, auka fjölda birgja eða draga úr skiptikostnaði (Porter, 1985). 

Vald viðskiptavina er þriðji þátturinn í líkani Porters. Áhrifamiklir viðskiptavinir geta 

þvingað niður vöruverð, krafist aukinnar þjónustu eða gæða fyrir sama verð og att seljendum 

saman. Hópur viðskiptavina getur haft hafi áhrif á með magninnkaupum eða með því að leita 

tilboða frá öðrum. Vald viðskiptavina eykst einnig ef skiptikostnaður er óverulegur, mikilvægi 

vörunnar er ekki mikið fyrir þá, varan í boði annars staðar eða að þeir hafi fullkomnar 

upplýsingar. Leiðir til að draga úr valdi viðskiptavina er að fjölga þeim, auka skiptikostnað, 

styrkja vörumerkið og ekki síst staðfærsla. Staðfærslu má skipta í aðgreiningu sem fjallar um 

hvernig aðgreina skuli tilboð fyrirtækis frá tilboði samkeppnisaðila, aðgerðir sem fjalla um 

hvernig aðgreiningunni er komið til skila og síðan ímyndina sem er það sem gerist í huga eða 

minni viðskiptavina (Porter, 1985). 
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Ógn af staðkvæmdarvöru er viðvarandi. Helsta ógnin felst í því að staðkvæmdarvaran feli í 

sér meiri ávinning fyrir viðskiptavininn sem skilar sér í lægra verði, auknum gæðum eða betri 

þjónustu. Erfitt getur reynst að koma auga á staðkvæmdarvöru og meta ógn sem af henni 

stafar. Ógnin getur ýmist varðað staða vöru eða umbreytingu á virðiskerfinu þannig að ný 

samkeppnisstaða komi upp. Aukinn skiptikostnaður getur dregið úr þessari ógn (Porter, 

1985). 

Samkeppnin á markaði er fimmti þátturinn í þessu líkani. Samkeppni harðnar að jafnaði 

eftir því sem samkeppnisaðilum fjölgar. Þessi ógn eykst ef samkeppnisaðilar eru margir og 

svipaðir að stærð og styrkleika, vöxtur atvinnugreinarinnar eða markaðarins er hægur og 

útgönguhindranir miklar (Porter, 1985). 

Samkvæmt kenningum Porters geta skipulagsheildir náð samkeppnisforskoti með því 

ýmist að vera með lægstan kostnað og hins vegar bjóða viðskiptavinum sínum meiri ávinning 

heldur en samkeppnisaðilar.  

3.3. Klasar og klasastjórnun 

3.3.1. Klasahugmyndafræðin 

Fyrirtæki og tengdir aðilar hafa alla tíð haft hag af landfræðilegri nálægð við hvort annað. 

Umræða um klasa eða samstarf fyrirtækja sem deila sama svæði er því ekki nýtilkomin. 

Alfred Marshall (1890) fjallaði um klasahugtakið og hag fyrirtækja af nálægð við birgja, 

vinnuafl og skylda starfsemi bókinni Principles of Economics sem gefin var út árið 1890. 

Alþjóðavæðing hvetur til aukinnar samkeppni landsvæða við önnur svæði í eigin landi og 

annars staðar í heiminum. Þrátt fyrir það hefur tækniþróun og aukin samkeppni breytt 

hefðbundinni þýðingu svæðisbundinnar samvinnu.  

3.3.2. Skilgreining Porters  

Porter skilgreinir klasa sem „landfræðilega þyrpingu tengdra fyrirtækja, sérhæfðra birgja, 

þjónustuaðila, fyrirtækja í tengdum atvinnugreinum og stofnana á sérhæfðum sviðum sem 

eiga í samkeppni en einnig í samvinnu (Porter, 1998).“ 

Klasar fyrirfinnast í flestum atvinnugreinum, stórum sem smáum. Klasar eru í stærri og 

minni hagkerfum, í þéttbýli sem dreifbýli, á mismunandi landsvæðum bæði í þróuðum sem 
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vanþróaðri ríkjum. Fjölbreytileikinn felst einnig í stærð þeirra, breidd og þróunarstigi. 

Afmörkun klasa fylgir sjaldan hefðbundinni afmörkun atvinnugreina. Í sumum klösum eru 

rannsóknir aðalatriðið öðrum ekki. Allir klasar hafa einkenni og markmið þeirra eru 

mismunandi (Porter, 1998). Það eru einkum þrír þættir sem valda því að Porter telur réttara að 

tala um klasa en ekki iðnað eða atvinnugreinar. Fyrsti þátturinn er að klasahugtakið á betur 

við grunneðli samkeppni og uppsprettu samkeppnisforskots. Annar þátturinn lítur að því að 

klasar ná yfir mikilvæg tengsl, stuðningsþætti og yfirfærslu tækni, hæfni, upplýsinga, 

markaðsfærslu og þarfir neytenda sem spanna fyrirtæki og atvinnugreinar. Í þriðja lagi nær 

klasahugtakið að beina kastljósi á þau tækifæri sem fyrirtæki og tengdir aðilar geta nýtt til 

samstarfs á sviðum sem allir hafa gagn af án þess að það komi niður á samkeppni þeirra á 

milli (Porter, 2008). 

Klasi er samstarfsvettvangur sem hefur það markmið að ná tiltekum árangri. Heildarvirði 

klasa er meira en samanlagt virði þeirra skipulagsheilda sem hann mynda. Klasar hafa 

almennt séð þau áhrif á samkeppnisáhrif að auka framleiðni skipulagsheilda innan klasans, 

auka getu þeirra til nýsköpunar auk þess að stuðla að stofnun nýrra fyrirtækja sem styðja við 

nýsköpun og stækka klasann (Porter, 2008). 

• Afmörkun klasa fylgir sjaldnast hefðbundinni aðgreiningu atvinnugreina. Jaðrar klasa 

taka breytingum eftir því sem ný fyrirtæki og atvinnugreinar spretta upp, breytast eða 

hætta starfsemi. Gott dæmi eru breytingar á laga og regluumhverfi fjarskipta. 

• Klasar eru mismunandi að stærð, breidd og eru mis þróaðir. 

• Klasar og framleiðni 

o Betri aðgangur að sérhæfðum aðföngum og vinnuafli. 

o Bætt aðgengi að upplýsingum. 

o Samlegðaráhrif vöru og þjónustu. 

o Betra aðgengi að opinberum stofnunum og „ótakmörkuðum“ gæðum (e. public 

goods). 

o Hvati til að gera betur og standast samanburð. 

Klasar verða ekki búnir til. Stjórnvöld koma því ekki á klasasamstarfi. Stjórnvöld geta hins 

vegar komið að og stutt við slíkt samstarf þar sem það á við. Stjórnvöld hafa fyrst og fremst 

áhrif með því að bæta viðskiptaumhverfið og samkeppnishæfni þjóðar almennt og þar með 

allar hliðar demantsins. Stjórnvöld geta allra síst hannað klasa en þau geta með réttri nálgun 

hjálpað til við að láta klasann dafna og má sjá mörg dæmi þess víða um heim (Porter, 2008). 
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Klasar geta verið af ýmsum stærðum og gerðum. Styrkleika þeirra og veikleika er hægt að 

greina út frá aðferðafræði demantsins. Klasar geta verið afmarkaðir landfræðilega en 

afmörkunin getur verið afar mismunandi. Dæmi eru um afmörkun sem tekur mið af 

landssvæðum, þjóðum, nágrannaþjóðum, heimshlutum og jafnvel heimsklasar (Hákon 

Gunnarsson og Hálfdán Karlsson, 2009). 

3.4. Lísskeið klasa 

3.4.1. Frumstig 

Klasar eiga sér oft rætur í sögulegum aðstæðum eða skilyrðum í demantinum. Þekkt er að 

sérhæfð hæfni, brautryðjendastarf í vísindum, hagkvæm staðsetning eða einstaklega góðir og 

hentugir innviðir geta virkað sem hvati fyrir myndun klasa. Að sama skapi hafa klasar sprottið 

upp af kröfuhörðum heimamarkaði. Klasar hafa einnig myndast þar sem fyrir eru sterkir 

birgjar og stuðningsgreinar eða vegna einfaldlega nálægð við aðra tengda klasa. Klasar hafa 

jafnframt orðið til kringum framtak einstaka frumkvöðla eða fyrir einskæra tilviljun á svæðum 

þar sem fátt annað virðist til þess fallið við fyrstu sýn, að styðja slíka myndun. Slíkar 

hendingar skýrast þó oft af staðsetningu þegar betur er að gáð (Porter, 2008). 

3.4.2. Þróun klasa 

Þróun klasa er að mörgu leyti auðsjáanlegri en hvað olli því upphaflega að klasinn varð að 

veruleika. Efling og uppgangur klasa er háð því hvernig til dæmis birgjar, menntastofnanir, 

eftirlitaaðilar og aðrar stofnanir bregðast þörfum klasans. Þetta endurspeglast í færni og vilja 

hagsmunaaðila við að uppfæra og styrkja demantinn. Porter (2008) telur að einkum þrennt 

hafi mest að segja um þróun og þroska klasa. Í fyrsta lagi er heilbrigð og virk samkeppni á 

heimamarkaði nauðsynleg forsenda framþróunar og frumkvöðlastarfs. Í öðru lagi er frjór 

jarðvegur fyrir frumkvöðlastarf jafnframt mikilvægur fyrir uppgang nýrra fyrirtækja og 

stofnana. Síðast en ekki síst ræðst afkoma klasa af skipulagningu og myndun tengslaneta þar 

sem að yfirburðir klasa byggjast að miklu leyti á tengingum og samböndum milli hópa og 

einstaklinga. Stækkandi klasar fanga oft athygli stjórnvalda sem bregðast við með því að 

greiða fyrir vaxtarskilyrðum klasans með opinberri stefnumörkun. Framþróun klasa er hvað 

virkust á svæðum þar sem að tveir eða fleiri klasar skarast og styrkja hvern annan. Þátttaka 

erlendra aðila í klasa getur hraðað uppbyggingu og hæfni klasans. Stækkandi klasar draga 
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jafnframt að sér erlendar fjárfestingar, hæfa einstaklinga og góðar hugmyndir. Margir klasar 

hafa tilhneigingu til að leita i auknum mæli út fyrir landsteinana eftir aðföngum til framleiðslu 

og mörkuðum afurðir sínar. Bæði aukin samkeppi innan klasans við erlenda aðila sem og 

útrás eigin fyrirtækja klasans styrkja samkeppnishæfni hans (Porter, 2008). 

Skortur á samkeppni og samskiptum spornar gegn uppgangi klasa. Hvers kyns 

verndarstefna hagsmunasamtaka og stjórnvalda hefur sömu áhrif. Sama gildir um 

blokkamyndun, samkeppnishamlandi samráð og óeðlilega tálma fyrir ný fyrirtæki að koma 

inn á markaðinn. Stjórnvöld geta jafnframt haft áhrif á vaxtarskilyrði klasa á ótal vegu með 

lagasetningu, regluverki og stefnu sinni (Porter, 2008). 

3.4.3. Hnignun klasa 

Uppgangur klasa á einum tíma er ekki ávísun á áframhaldandi samkeppnishæfni hans. 

Samkvæmt Porter þá geta ástæður stöðnunar eða hnignunar klasa komið til vegna 

samkeppnishamlandi innri tregðu sem vinnur gegn samkeppni á heimamarkaði. Dæmi um 

þetta eru ósveigjanlegt regluverk, samruni samkeppnisaðila og blokkamyndun sem dregur úr 

uppfærslu og nýsköpun. Orsökin getur einnig legið í ytri þáttum eins og tækniþróun, 

þekkingarstigi, rannsóknum og birgjum. Þarfir og væntingar viðskiptavina geta breyst hraðar 

en klasinn nær að sjá fyrir eða aðlaga sig að. Framsækin fyrirtæki í klasa geta að minnsta kosti 

tímabundið unnið gegn þessum veikleikum með því flytja inn nauðsynlega tækni, þekkingu 

eða annað sem skortir sem og úthýst starfsemi (Porter, 2008). 

Uppfærsla klasa jafngildir ekki minni samkeppnishæfni þó hún leiði til fækkunar starfa eða 

minni veltu. Efnahagslegur ávinningur birtist í auknum hagnaði og hækkun launa á 

heimamarkaði. Starfsemi sem krefst minni hæfni eða er minna ábatasöm á því með réttu að 

flytjast til annarra svæða. Nýsköpunarstig klasa er þó helsta vísbending um heilsu hans og 

stefnu. Klasi sem fjárfestir og stundar nýsköpun á heimamarkaði er minna áhyggjuefni en sá 

sem eingöngu eykur framleiðni sína með því að minnka umsvif og úthýsa.  

3.4.4. Hlutverk stjórnvalda gagnvart klösum 

Porter dregur ekki úr ábyrgð og hlutverki stjórnvalda gagnvart eflingu efnahags- og 

viðskiptaumhverfis almennt. Þrjú grundvallarviðfangsefni stjórnvalda hvað það varðar eru; 
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• Stuðla að efnahagslegum- og pólitískum stöðugleika. 

• Styðja við grundvallar undirstöður atvinnulífsins, svo sem menntun vinnuafls og 

inniviði samfélagsins. 

• Tryggja að samkeppnisregluverk og efnahagslegur hvati stuðli að framleiðniaukningu. 

Nái stjórnvöld að stuðla nægilega vel að þessum grundvallar forsendum þá séu næstu 

verkefni stjórnvalda gagnvart efnahagslífinu þau að; 

• Styðja við þroska og uppfærslu allra klasa þjóðfélagsins án þess að styrkja einn klasa 

umfram annan. 

• Móta og innleiða langtíma efnahagsáætlun sem sameinar stjórnvöld, viðskiptalífið, 

stofnanir og íbúa landsins í því verkefni að uppfæra efnahag þjóðarinnar sem og 

svæðisbundna klasa.  

Það eru margir kraftar sem vinna gegn uppfærslu og breytingum jafnt í efnahagslífi þjóðar 

sem og innan einstaka klasa. Úrelt hugsun varðandi samkeppni og hagur aðila af óbreyttu 

ástandi skipta þar mestu.  

Alla klasar eiga það sammerkt að geta aukið framleiðni og stuðlað að tekjuaukningu. Hver 

klasi leggur til þjóðarframleiðslunnar auk þess að styðja aðra klasa (Porter, 2008). Porter 

(2008) leggur áherslu á að stjórnvöld styðji við alla klasa. Stjórnvöld eiga að styrkja klasa sem 

fyrir eru eða eru þegar í mótun í stað þess að reyna að byggja nýja klasa upp frá grunni. 

Klasar geta af sér aðra klasa. Viðleitni stjórnvalda í þá veru að efla klasa á að snúast um að 

skapa þeim samkeppnisforskot og sérhæfingu. Uppfærsla stjórnvalda á klasa snýst um að 

fjarlægja hindranir, slaka á hömlum og vinna gegn óhagkvæmni sem heldur aftur af 

framleiðni og nýsköpun í klasanum. Hamlandi þættir lúta meðal annars að hæfni vinnuafls, 

takmörkuðum innviðum og regluverki. Stjórnvöld eiga að hvetja til samkeppni innan allra 

klasa og hvorki letja eða skekkja samkeppni með niðurgreiðslum eða styrkjum til einstaka 

fyrirtækja eða atvinnugreina. Hlutverk stjórnvalda getur breyst eftir því sem að klasi þorskast 

og þróast. Á fyrri stigum var ef til vill mikilvægast að stjórnvöld einbeittu sér að uppbyggingu 

innviða og veikleikum í demantinum en á seinni stigum eru það þættir sem hamla gegn 

nýsköpun sem skipta meira máli fyrir klasann að stjórnvöld einbeiti sér að (Porter, 2008). 

Samkeppni og samvinna fyrirtækja innan klasa er þó drifkrafturinn á bak við uppfærslu og 

þróun klasans. Fyrirtækin gegna lykilhlutverki í uppfærslu allra hliða demantsins. Stöðug 

upplýsingagjöf og samtal þarf að eiga sér stað milli fyrirtækjanna og stjórnvalda um veikleika 
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og hömlur sem fyrirfinnast í þáttum sem stjórnvöld hafa með að gera. Opið og uppbyggilegt 

samtal þarf að koma í stað sérhagsmunagæslu og fyrirhyggjusemi. (Porter, 2008). 

3.4.5. Kortlagning klasa 

Myndræn framsetning á klasa kallast klasakort. Þessi myndræna greining, samkvæmt Porter, 

hefst með því að skilgreina fyrirtækin þar sem kjarnastarfsemin í klasanum fer fram. Næst eru 

eru fyrirtæki og aðrar skipulagsheildir framar og aftar í virðiskeðjunni skilgreind. Þar næst er 

horft til skipulagsheilda í tengdum atvinnugreinum og þeim sem framleiða aðföng, vörur og 

þjónustu, sem fyrirtækin í kjarnanum nýta sér. Að þessu loknu eru þær skipulagsheildir tíndar 

til sem eru uppspretta sérhæfðrar þekkingar og hæfni, tækni, upplýsinga, fjármagns eða 

innviða. Að auki er horft til hvers konar sameiginlegra samtaka klasameðlima. Síðast skrefið 

felst í því að skilgreina stjórnvöld og stofnanir sem hafa umtalsverð áhrif og völd gagnvart 

klasanum (Porter, 2008). 

3.5. Klasar og klasaverkefni á Íslandi 

Klasahugmyndafræðin og aðferðafræði formlegs klasasamstarf hefur verið að ryðja sér til 

rúms á Íslandi síðustu ár líkt og víða annars staðar í heiminum. Ísland hefur þó ekki verið í 

fararbroddi í þessari þróun. Íslensk stjórnvöld hafa til að mynda ekki enn tekið 

klasahugmyndafræðina upp á sína arma með formlegri stefnumörkun og útfærslu líkt og gerst 

hefur víða í nágrannlöndum okkar. Ákveðinn er ásýndarskyldleiki kann að virðast milli þess 

sem stjórnvöld kalla vaxtarsamninga annars vegar og eiginlegra klasa hinsvegar sem byggja 

að mestu á hugmyndafræði Michael Porter. Hugtakið klasi hefur verið notað hér á landi um 

vaxtarsaminga og annars konar samstarf. Slík röng notkun á hugtakinu klasi hefur valdið 

misskilningi og kann að gengisfella hugtakið varanlega hér á landi ef ekki er að gáð. 

Fræg er rannsókn þeirra Porters og Ketels á samkeppnishæfni Íslands árið 2006. 

Rannsóknin sýndi fram á að á Íslandi væri hægt að beita aðferðafræði klasa og klasasamstarfs 

með markvissum hætti til að byggja upp hagsæld í samfélaginu. Jafnframt sögðu þeir félagar 

að á Íslandi væru tveir þroskaðir klasar, klasi í sjávarútvegi og hins vegar um klasa um 

orkufreka málmframleiðslu (Porter, 2006). 

Svokallaðir fyrirmyndarklasar hafa verið skilgreindir af hálfu European Cluster 

Observatory. Þessari nafnbót er ætlað að vera leiðarljós klasastjóra og þeirra sem móta stefnur 
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og áherslur í þessum málaflokki. Evrópusambandið jafnframt þróað aðferðir í klasastjórnun 

og þjálfun klasastjórnenda og má þar nefna The European Cluster Excellence og European 

Cluster Policy Group. Tíu íslenskir klasar hafa fengið brons auðkenni frá European Cluster 

Exellence Initiative (ECEI) og þar með tækifæri til að þróa klasann lengra (ESCA, 2014). Þeir 

eru: 

• Air 66  

• EDDA Center of Excellence 

• Geothermal Cluster - GEORG 

• Iceland Ocean Cluster 

• Icelandic Association of Aluminium Producers Cluster 

• Iceland Geothermal Cluster  

• Intelligent machines cluster 

• Katla Geopark 

• Vatnajokull region 

• Westfjords Seafood Saga 

Nokkrir aðrir klasar eru starfandi í dag á Íslandi. Má þar nefna Iceland Tourism og Iceland 

Health. 

3.6. Samskiptagjár 

Ríflega 20 ár eru liðin frá því að klasakenning Porters kom fyrst fram. Kenningin vakti strax 

verulega athygli. Strax í kjölfarið hófst viðleytni til að greina klasa og ekki síður vinna að 

skipulagningu samstarfs og samvinnu innan klasa. Á tímabilinu 1995-2005 fór að byggjast 

upp meiri þekking á þeim þáttum sem helst hafa áhrif á klasaverkefni. Árið 2003 kom út 

svokölluð grænbók um klasaverkefni (Sölvell, Lindqvist og Ketels, 2004) sem byggðist á 

niðurstöðu víðtækrar könnunar og rannsókna á um 250 klasaverkefnum um allan heim. Fyrir 

þann tíma var frekari lítið vitað um slík verkefni, skipulag þeirra og framvindu. Bókin lýsir og 

greinir þessi klasaverkefni þar sem leitað er svara við eftirfarandi spurningum: 

• Við hvaða kringumstæður þróast klasaverkefni?  

• Að hvaða markmiðum er stefnt?  

• Eftir hvaða verkferlum er unnið? 

• Hverjar eru lykilforsendur góðrar frammistöðu? 
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Samkvæmt Sölvell og félögum (2004) má fella klasaverkefni undir eftirtalda yfirflokka; 

• Rannsóknir og starfsskilyrði; Aðilar koma saman og greina stöðu klasans, gefa út 

stöðuskýrslur, halda ráðstefnur, reka sameiginlegt vefsvæði og fleira. 

• Vöxtur klasans: Fjölga fyrirtækjum klasans með rekstri frumkvöðlaseturs og laða að 

utanaðkomandi fjárfestingu. 

• Nýsköpun og tækni; Verkefnin lúta að nýsköpun í vörum, þjónustu og ferlum hvort 

heldur með samstarfi milli fyrirtækja í klasanum eða fyrirtækja og rannsóknarstofnana. 

• Menntun og þjálfun: Lítur að almennum starfsmönnum, þekkingarstarfsmönnum og 

sérfræðingum sem og stjórnendum. 

• Markaðs- og viðskiptatengsl: Stuðlað einkum að hagkvæmni svo sem með samvinnu í 

útflutningi, sameiginlegum innkaupum eða hvers kyns samnýtingu til lækkun 

kostnaðar. 

• Stjórnvöld og starfsskilyrði: Hér er horft til viðfangsefnis einkum stjórnvalda við 

uppfærslu ytri þátta sem eru ekki beint á færi fyrirtækjanna að móta svo sem 

efnahagsskilyrða almennt, stofnanaumhverfið og innviðið samfélagsins (Sölvell, 

Lindqvist og Ketels, 2004). 

 

Mynd 3. Verkefnahópaskífan. 

 

Önnur útgáfa grænbókarinnar kom út árið 2012. Á tæpum áratug hefur öll nálgun og 

umgjörð kringum klasaverkefni þróast og þroskast frá því að vera oftar en ekki sjálfsprottið 

frumkvöðlastarf yfir í verða meira formgert samstarf á grunni opinberrar stefnumörkunar 

undir forystu fagstjórnanda(Sölvell, Lindqvist og Ketels, 2013). Höfundar bókarinnar telja að 

markmið klasaverkefna sé eftir sem áður að stuðla að vexti og samkeppnishæfni klasans. 
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Þáttur nýsköpunar virðist þó vera vaxandi og reynsla af margvíslegum skipulögðum 

klasaverkefnum bendi eindregið til þess að nýsköpun sé það sem klasaverkefni eigi að snúast 

um (Sölvell, Lindqvist og Ketels, 2013). 

Rannsóknir sýna að klasar spila stórt hlutverk í nýsköpunarferlum milli fyrirtækja og milli 

svæða. Skýringin felst í því annars vegar að klasar samanstanda af mismunandi einingum sem 

styðja við starf hverrar annarar og hins vegar hvernig þessar einingar vinna saman. 

• Mikilvægust eru fyrirtækin og frumkvöðlarnir sem markaðssetja vörur á 

samkeppnismarkaði. 

• Í öðru lagi eru það rannsóknarstofnanir sem búa til nýja þekkingu. 

• Í þriðja lagi menntastofnanir. 

• Þær fjórðu eru hvers konar fjármálafyrirtæki, fjárfestar og sjóðir sem leggja til 

nauðsynlegt fjármagn til hagnýtingar nýsköpunar og nýrra viðskiptahugmynda. 

• Fimmti liðurinn eru stjórnvöld og hvers kyns stofnanir sem móta og framfylgja 

stefnu um uppbyggingu innviða, eftirlit, klasa og aðra þætti sem er nauðsynlegir 

nýsköpunarumhverfinu. 

Allir þessir aðilar geta stutt hvern annan. Hugmyndir að nýjungum kvikna í formlegum sem 

óformlegum samskiptum þeirra á milli. Samskipti innan klasans stuðla að því að bæta skilyrði 

sem henta fyrirtækjum klasans og leitt geta til aukinnar nýsköpunar. Fjöldi dæma um óvirk 

tengslanet eða árangurslaus samstarfsverkefni er að finna í öllum klösum. Það eru einmitt 

rökin fyrir því að mynda formlegan samstarfsvettvang um klasaverkefni. Á slíkum vettvangi 

geta fyrirtækin, rannsóknar- og menntastofnanir og aðrir aðilar innan klasans komið saman, 

skipst á hugmyndum, unnið saman að verkefnum og með því bætt aðstæður til nýsköpunar 

(Sölvell, Lindqvist og Ketels, 2013) 

Sölvell og Lindqvist telja upp sjö samskiptagjár (e. gaps) sem hamla gegn nýsköpun. Fimm 

gjár finnast innan klasans og eru á milli eftirtalinna aðila: 

• Fyrirtækja og rannsóknarstofnana. 

• Fyrirtækja og menntastofnana. 

• Fyrirtækja og fjármálastofnana. 

• Fyrirtækja og stjórnvalda. 

• Milli fyrirtækja. 
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Mynd 4. Samskiptagjár og samskiptabrýr innan klasans. 

Tvær aðrar samskiptagjár finnast fyrir utan klasann en skipta nýsköpun engu að síður 

miklu máli. Þær eru: 

• Milli klasa. 

• Milli alþjóðamarkaða og virðiskeðja. 

Með formlegu klasasamstarfi er hægt að ná saman mismunandi aðilum klasans og vinna 

þannig gegn þessum samskiptagjám sem hamla gegn nýsköpun. Meginhlutverk klasastjóra er 

að opna og halda opnum samskiptaleiðum og stuðla að virkum samskiptum milli 

fyrirtækjanna í klasanum sem og við stjórnvöld, rannsóknarstofnanir, menntastofnanir og 

fjármagnsstofnanir. Hlutverk stjórnvalda er fyrst og fremst að hlúa að og styrkja 

viðskiptaumhverfi fyrirtækjanna, menntastofnana sem  miðla þekkingu til tilvonandi 

starfmanna, rannsóknarstofnana sem leggja til nýja og uppfærða þekkingu auk 

fjármagnsstofnana sem leggja til fjármagn í fjárfestingar og þurfa því að þekkja vel til í 

atvinnugreininni. Miklar gjár í samskiptum innan klasa benda til þess að viðkomandi klasi sé 

lítt virkur og þar skorti samvirkni og sampil milli aðila klasans (Sölvell, Lindqvist og Ketels, 

2013). 

Þó að engir tveir klasar séu eins og viðfangsefni klasasamstarfs af ýmsum toga þá einkenna 

eftirfarandi þættir árangursríkt klasasamstarf (Porter, 2008): 

• Sameiginlegur skilningur þátttakenda á samkeppnishæfni og tengsl klasa við 

samkeppnisforskot. Aðilar skilja að samkeppnishæfni ræðst af framleiðni og nýsköpun 

en ekki lágum launakostnaði, lágum sköttum eða gengisfellingum. Þátttakendur þekkja 

sitt hlutverk vita hvaða þættir stuðla að framleiðni og hvernig klasar passa inn í þá 

mynd. 
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• Áhersla á að fjarlægja fyrirstöðu og létta hömlum gegn uppfærslu klasans. Regluleg 

áhersla og upprifjun á skýrum sameiginlegum markmiðum klasasamstarfs spornar 

gegn tilhneigingu aðila í þá veru að óska eftir niðurgreiðslum, samkeppnishamlandi 

aðgerðum eða sporna við öllum breytingum. 

• Engir klasar eru útilokaðir frá klasasamstarfi. Vel heppnað klasasamstarf getur átt sér 

stað í öllum stærðum og gerðum af klösum óháð því hvort þeir eru í mótun eða rénun. 

Stjórnvöld ættu að forðast að einbeita sér um of á valda klasa en vanrækja aðra. 

Jafnframt eiga stjórnvöld ekki að reyna að búa til klasa. 

• Umfang og afmörkun klasans á að taka mið af efnahagslegum raunveruleika en ekki 

öðrum afmörkunum eins og landamærum eða hefðbundnum atvinnuvegaskil-

greiningum. 

• Víðtæk þátttaka fyrirtækja og tengdra stofnana stuðlar að vel heppnuðu samstarfi. Á 

endanum eru aðilar sem vilja vinna að uppfærslu alls klasans sem bera þungan af 

verkefnum hans. 

• Farsælla er að fyrirtækin veiti samstarfinu forystu með virkri þátttöku stjórnvalda. 

Fyrirtækin sjá oft betur en stjórnvöld hvar skóinn kreppir og hvaða tækifæri eru til 

staðar. Heppilegast er að klasasamstarf sé óháð pólitískum flokkslínum og ríkjandi 

stefnu stjórnvalda. Það minnkar líkur á því að samstarfið kunni að líða fyrir 

stjórnarskipti. 

• Rík áhersla lögð á að koma á og halda uppi samskiptum milli innri og ytri aðila.  

• Áhersla á framkvæmd og árangur. Nauðsynlegt er að leiðandi aðilar innan 

samstarfsins bæði frá fyrirtækjum og stjórnvöldum séu árangursdrifnir og hafi vald og 

umboð sem þarf til sigla verkefnum í höfn (Porter, 2008). 
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4. Klasagreining 

Eftirfarandi greiningartæki voru valin til þess að ná fram upplýsingum sem vörpuðu ljósi á 

rannsóknarspurningarnar þrjár. Sögulegt yfirlit, tölfræði um markaðinn, klasakort og 

demantur Porters eru hefðbundin líkön í klasafræðum. Bæði þessi líkön veita ómissandi 

upplýsingar um klasann sjálfann og það umhverfi sem hann starfar í.  

Viðfangsefni rannsóknarinnar er íslenski fjarskiptaklasinn. Til þess að leita svara við 

rannsóknarspurningum verður fyrst af öllu fjallað um klasann í sögulegu tilliti. Saga 

fjarskipta, sem lengi vel var saga Landsímans, er athyglisverð. Einkum eru það endurteknar 

áskoranir í gegnum tíðina vegna uppfærslu á innviðum og fjarskiptatækni samfara 

tækniframförum og aukinni eftirspurn og breyttum þörfum sem vekja athygli. Sú umræða sem 

nú fer fram á Íslandi er því ekki ný af nálinni. Sagan endurtekur sig. Eftir afnám einkaréttar 

fara hlutirnir að gerast af alvöru á fjarskiptamarkaði.  

Þar á eftir verður staða fjarskipta innan OECD skoðuð lauslega. Þá er fjallað um stöðu 

fjarskipta á Íslandi í dag, framlag stjórnvalda og eftirlitsaðila á fjarskiptamarkaði. Helstu 

stærðir eru settar fram þannig að lesendur átti sig á stóru myndinni. Tölfræði 

fjarskiptamarkaðar er ekki meginviðfangsefni rannsóknarinnar. Rétt er að taka fram að nýjar 

afkomutölur allra fjarskiptafyrirtækja eru ekki opinberar upplýsingar. Arðsemi verður þvi ekki 

til umfjöllunar þó að heildarvelta og fjárfestingar á fjarskiptamarkaði séu opinberar 

upplýsingar. 

Eftir það er fjarskiptaklasinn sjálfur skoðaður út frá tveimur líkönum, annars vegar 

sklasakortinu og hins vegar demantinum. Klasakortið er myndræn framsetning á aðilum 

klasans, samband þeirra við fyrirtækin og sérhæfingu. Sérhæfingin er lykilatriðið í 

klasakortinu. Fjallað er um hvern þátt en einkum samsetningu og skipulag 

fjarskiptafyrirtækjanna sjálfra á markaðnum. Demantur fjarskiptaklasans samanstendur af 

fjórum víddum sem mynda samspil. Hver vídd eða hlið innfelur þætti sem ýmist styrkja eða 

veikja klasann. Lykilatriðið gagnvart demantinum er samspilið og uppfærsla veikleika.  

4.1. Saga fjarskipta á Íslandi  

Ísland var ekki meðal fyrstu þjóða að símavæðast. Þó 125 ár séu liðin frá því að fyrsta 

símtalið átti sér stað hér á landi, nánar tiltekið á Ísafirði árið 1889, þá kom símatæknin 

tiltölulega sent til Íslands. Ritsímastrengur var til að mynda lagður milli fylkja í 
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Bandaríkjunum og um lönd og höf innan Evrópu um miðja 19. öld einkum fyrir verslun. Frá 

því fyrst var farið að ræða um sæstreng til Íslands leið hins vegar hálf öld þar til það hann 

varð að veruleika árið 1907. Nærtækast skýringin er fyrst og fremst fátækt þjóðarinnar á 

þessum tíma sem hamlaði framtíðarsýn í þessum efnum sem og fjarlægðin til Evrópu 

(Sigurveig Jónsdóttir og Helga Johnson, 2006). 

Allt til aldarmóta 1900 voru allar einkaframkvæmdir í símamálum hér á landi einungis 

samband milli tveggja símtækja. Mikil vakning varð hins vegar rétt fyrir og eftir aldarmótin 

um mikilvægi þess að tengja landið við umheiminn. Tekist var hart á um það hvort setja ætti 

fjármuni þjóðarinnar í lagningu á ritsíma um sæstreng yfir haf og um loftlínur á landi eða 

hvort veðja ætti á loftskeytatæknina. Ritsími um sæstreng hafði á endanum vinninginn með 

dyggum stuðningi Dana. Samið var við Mikla norræna (félagið) árið 1904 um lagningu og 20 

ára einkarekstur ritsímastrengs milli Hjaltlands og Íslands með viðkomu í Færeyjum 

(Jónsdóttir & Johnson, 2006). Landsími Íslands var stofnaður 1906. Árið 1907 hafði loftlína 

verið lögð með miklu harðfylgi norðurleiðina frá Seyðisfirði til Reykjavíkur. Ritsímasamband 

kemst á við útlönd og talsímasamband opnað milli Reykjavíkur og Seyðisfjarðar sama ár 

(Sigurveig Jónsdóttir og Helga Johnson, 2006). 

Tímabilið frá 1907 til 1930 einkenndist af mikilli uppbyggingu fjarskiptinnviða hér á landi. 

Undir lok annars áratugarins var búið að tengja alla byggðakjarna með síma með því að leggja 

loftlínu kringum landið og byrjað að leggja síma um sveitir landsins. Fyrsta loftskeytastöðin 

tók til starfa árið 1918 og fljótlega upp úr því hófst fjarskiptavæðing fiskiskipaflotans með 

tilheyrandi auknu öryggi fyrir sjófarendur. Fjölsímatæknin kom fram á þessum tíma sem 

margfaldaði notkunarmöguleika hverrar símalínu (Sigurveig Jónsdóttir og Helga Johnson, 

2006). 

Frá 1930 fram til 1960 átti sér stað töluverð uppfærsla á fyrirliggjandi tækni og 

sjálfvirknivæðing símstöðva hófst. Undir lok tímabilsins hafði fyrsta örbylgjusambandið verið 

sett upp, talsímasamband um talbrú við skip og talsamband komst loks á við Bandaríkin. 

Talsímasamband var jafnframt komið á nánast alla sveitabæi þó það hafi í mörgum tilfellum 

verið raðtengt með samnýtingu bæja á sömu línunni, svokallaður sveitasími. 

Segja má að orðið hafi bylting í fjarskiptamálum þjóðarinnar upp úr sjöunda áratug 

aldarinnar eftir að sæstrengirnir Scotice og Icecan voru teknir í notkun árið 1962. Afkastgeta 

þeirra margfaldaði fjölda talrása í boði, sjálfvirk telex þjónusta komst á og síðar gafst kostur á 

beinu sambandi við útlönd (Póst- og fjarskiptastofnun, 1997). 
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Árin 1980 til 1995 einkennast af auknu sjálfstæði og bættri afkomu af fjarskiptum sem og 

upphafi internet- og farsímavæðingar á Íslandi. Fram að þeim tíma hafði stór hluti tekna af 

millilandasamskiptum runnið til erlendra eigenda bæði sæstrengja og jarðstöðva. Arðsemi og 

þar af leiðandi fjárfestingargeta Landssímans jókst við að losna við erlent eignarhald og 

nýtingu hagkvæmari tækni Jarðstöðin Skyggnir átti á þessum tíma sitt blómatímabil þar til 

aðalloftnet stöðvarinnar var tekið niður árið 1995, ári eftir að Cantat-3 sæstrengurinn var 

tekinn í notkun, en sá strengur margfaldaði bandvídd til og frá landinu og lagði grunninn að 

netvæðingu landsins sem hófst fyrir alvöru með tilkomu hans (Póst- og fjarskiptastofnun, 

1998). NMT-450 farsímavæðingin hófst jafnframt árið 1986 en notendum kerfisins hér á landi 

fjölgaði fjórfalt á við aðrar Norðurlandaþjóðir sem innleiddu sambærilegt kerfi á þeim tíma  

Póst- og símamálstofnun fékk loks samkeppni í sölu notendabúnaðar og opnaði jafnframt 

fyrsta GSM kerfið hér á landi árið 1994 við miklar vinsældir (Sigurveig Jónsdóttir og Helga 

Johnson, 2006). 

Frá árinu 1996 til 2004 verður grundvallar breyting á öll fjarskiptaumhverfinu. 

Heildarendurskoðun á sér stað á fjarskiptalögum, afnám einkaréttar í fjarskiptum auk 

uppstokkunar og hlutafélagavæðingar Póst- og símamálastofnunar (Póst- og fjarskiptastofnun, 

1997). Fyrirtæki á borð við Tal og Íslandssíma taka að hasla sér völl einkum á farsímamarkaði 

og internetveitur skjóta upp kollinum víða um land. Netáskrift eykst hratt samhliða 

tækniþróun úr 28,8 kb/s hliðrænum mótöldum yfir í 128 kb/s stafræna ISDN tækni um allt 

land og í kjölfarið 256 kb/s ADSL í þéttbýli. Lagður er grunnur að ljósleiðarauppbyggingu 

Orkuveitu Reykjavíkur undir merkjum Línu.Net auk þess að Landsvirkjun og fleiri 

orkufyrirtæki stofna fyrirtæki um sinn fjarskiptarekstur. Um aldarmótin 2000 tekur ADSL 

uppbygging flugið og verður áskriftarhlutfallið strax með því mesta í heiminum eða um 86% 

árið 2002. Árið 2004 sameinast Tal, Íslandssími og Halló undir nafninu Og Vodafone. Sama 

ár er Farice-I sætrengurinn tekinn í notkun og samhliða því er líkur ljósleiðarahringtengingu 

landsins (Sigurveig Jónsdóttir og Helga Johnson, 2006). 

Árið 2005 markar að vissu leyti lokaáfanga opnunar fjarskiptamarkaðarins á Íslandi með 

sölu á Landssíma Íslands hf. Sama ár er fyrsta fjarskiptaáætlun stjórnvalda fyrir árin 2005-

2010 samþykkt af Alþingi. Fjarskiptasjóður fær 2.500 milljónir króna af söluandvirðinu til 

uppbyggingar einkum á GSM og háhraðanettengingum utan markaðssvæða. Fákeppni 

einkenndi farsímamarkaðinn sem breytast við innkomu NOVA árið 2007.  

Uppbygging þriðju kynslóðar farsímakerfa (3G) hefst árið 2008. Áhrifa efnahagshrunsins 

gætir á fjarskiptamarkaði sem hægir aðeins á uppbyggingu og fjárfestingu. Að öðru leyti 
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einkennist fjarskiptamarkaðurinn af stöðugleika og aukinni samkeppni og nú einnig á 

heildsölustigi (póst-og fjarskiptastofnun, 2008). Litlar breytingar verða á fjarskiptamarkaði 

2012. Alþingi samþykkir nýja fjarskiptaáætlun haustið 2012. Tíðnir fyrir fjórðu kynslóð 

farsíma (4G) boðnar upp árið 2013. Mikil kerfisuppbygging í kjölfarið. Gagnaflutningur í 

farnetskerfum eykst hratt sem og netnotkun almennt. 85% landsmanna ná 4G í ársbyrjun 

2014. Míla ehf. boðar uppbyggingu ljósnets (VDSL) til allra byggðakjarna, um 90% 

þjóðarinnar, fyrir árslok 2014. Þrýstingur eykst á sveitarfélög að byggja upp 

ljósleiðaraaðgangsnet til að mæta þörfum íbúa í dreifbýli sem ekki eiga kost á tengingu um 

ljósnet. Aðgengi og notkun hvers kyns fjarskipta er með því mesta sem gerist í heiminum í 

árslok 2013. Samkeppni við erlendar myndveitur á netinu eykst hratt. Stjórnvöld stefna að 

framlagningu fjarskiptaáætlunar 2015-2026 í febrúar 2015. 

Fjarskipti koma tiltölulega seint til Íslands miðað við nágrannalöndin undir lok nítjándu 

aldar. Áhrif dana á val á tækni og fjármögnun nýframkvæmda voru mikil um og eftir 

aldarmótin 1900 enda Ísland ekki enn sjálfstæð þjóð. Saga fjarskipta á Íslandi fram undir lok 

20. aldar er jafnframt saga Landssímans. Eftir 1960 verður tækniþróun í þráðbundnum og 

þráðlausum samböndum einkum við útlönd. Við afnám einkaréttar í fjarskiptum 1996 með 

tilheyrandi aukinni samkeppni verður jafnframt bylting í ekki síst í farsímaþjónustu og 

háhraðanettengingum. Uppbygging fjarskiptainnviða einkum í dreifbýli virðist vera 

viðvarandi viðfangsefni. 

 

4.2. Fjarskipti í OECD 

Nærtækt er að horfa til stöðu og þróunar fjarskipta í Evrópu þegar fjallað er um fjarskipti í 

stærra samhengi. Ísland þiggur regluverk sitt í fjarskiptum meira og minna frá 

Evrópusambandinu og er almennt hægt að fullyrða að staða og þróun í fjarskiptum sem og 

áskoranir hér á Íslandi eiga sér hliðstæðu í Evrópu. Nákvæm greining á stöðu og horfum í 

fjarskiptum á Íslandi og í öðrum evrópulöndum er ekki viðfangsefni þessarar rannsóknar. Það 

er engu að síður mikilvægt að draga fram sitthvað af því helsta til glöggvunar á því umhverfi 

sem atvinnugreinin er að fást við í nútíð og fyrirsjáanlegri framtíð.  

Efnahags- og framfarastofnunin OECD gefur annað hvert ár út skýrslu sem ber heitið horfur í 

samskiptum (OECD Communications Outlook). Skýrslan kom síðast út á síðasta ári og er því 

nokkuð nýleg. Í samantekt skýrslunnar er að finna atriði sem höfundum hennar þykir ástæða 

til að taka sérstaklega fram (OECD, 2013): 
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• Framboð á bandbreidd eykst hratt samhliða mikill aukningu í notkun. 

• Tvær af hverjum þremur seldum tengingum eru þráðlausar. 

• Áframhaldandi áhersla á skynsamlega ljósleiðaravæðingu. 

• Um 80% gagnanotkunar þráðlauss búnaðar fer um staðarnet en ekki farnet. Tryggja 

þarf næga bandbreidd í baktengingu farneta til þess að anna síaukinni umferð. 

• IP væðing fjarskipta hefur opnað fyrir IP sjónvarp, streymi og OTT (Over The 

Top) þjónustu á fleiri kerfum. 

• Mikilvægt að tryggja framboð á IP tölum og tíðni fyrir ný fyrirtæki auk þess að 

tryggja sanngjarna samkeppni milli fjarskiptafyrirtækja og OTT þjónustuaðila 

• Greiður aðgangur OTT aðila að notendum talinn forsenda nýsköpunar í 

gagnaflutningsinnviðum. 

• Aðgreinanlegum fjarskiptaþjónustuþáttum fækkar hratt sem hægt er að verðleggja 

sérstaklega. 

• Ekki útlit fyrir hlutfallslega tekjuaukningu frá tal- og smáskilaboðaþjónustu yfir 

farnet. 

• Verð fyrir hefðbundna símaþjónustu fer lækkandi. 

• Vaxandi þrýstingur á lækkun eða niðurfellingu reikigjalda (OECD, 2013). 

4.3. Fjarskipti á Íslandi í dag 

Árið 2014 teljast góð fjarskipti jafn sjálfsögð og mikilvæg og aðgengilegt og öruggt 

rafmagn og vatn. Á samráðsfundum samgönguráðs og verkefnastjórnar um fjarskiptaáætlun 

með landshlutasamtökum vegna undirbúnings samgönguáætlunar 2015-2026 og 

fjarskiptaáætlunar fyrir sama tímabili, kom nokkrum sinnum fram að seinka mætti dýrum 

samgöngubótum að minnsta kosti tímabundið gegn því að koma fjarskiptum strax í gott horf. 

Þetta er til marks um mikilvægi fjarskipta fyrir búsetugæði á Íslandi í dag. Í viðauka 2 má sjá 

tímalínu merkra atburða í fjarskiptasögu Íslendinga. 

Hér er til einföldunar ekki gerður sérstakur greinarmunur á svokölluðum öryggis-

fjarskiptum og almennum fjarskiptum en öryggisfjarskipti skiptast í neyðarfjarskipti annars 

vegar og örugg fjarskipti hins vegar. Neyðarfjarskipti eru þau lágmarks fjarskipti sem þurfa 

að vera til staðar til að tryggja: 
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• Öryggi almennings á neyðartímum vegna hamfara. 

• Rekstur og lágmarka tjón mannvirkja vegna hamfara. 

• Öryggi og virkni samgangna á landi, lofti og sjó á hamfara. 

Örugg fjarskipti hins vegar er þau fjarskipti sem þarf til að tryggja á öllum tímum öruggan 

flutning upplýsinga á milli aðila og staða.  

Neyðar- og öryggisfjarskipti notast við margvíslega almenna fjarskiptavinnviði svo sem 

ljósleiðarastofnnet innanlands, sæstrengi til útlanda, örbylgjusambönd, aðstöðu og möstur. 

Sérstök neyðar- og öryggisfjarskiptakerfi vinna ofan á þessum fjarskiptainnviðunum. Helstu 

kerfin eru Tetra, STK og AIS kerfi sjófarenda, ratsjárstöðvar, flugfjarskipti, dreifikerfi 

RÚV/útvarps og orkufjarskipti (fjarskiptaáætlun, 2011). 

Almennur fjarskiptamarkaður á Íslandi í dag er samkeppnismarkaður þar sem opinberum 

framkvæmdum er haldið í lágmarki. Framvinda margra af meginmarkmiðum 

fjarskiptaáætlunar stjórnvalda ræðst að langmestu leyti af eigin uppbyggingu markaðsaðila 

ólíkt því sem þekkist til að mynda í samgönguáætlun þar sem flestar framkvæmdir eru 

skilgreindar af stjórnvöldum og fjármagnaðar með almannafé. Af því leiðir að uppbygging 

fjarskiptainnviða, fjarskiptakerfa og fjarskiptaþjónustu er að lang mestu leyti háð afkomu og 

fjárfestingargetu fjarskiptafyrirtækja. Helstu breytingar á fjarskiptamarkaði árið 2013 

tengdust aukinni tækniþróun. Þar standa upp úr síaukinn gagnaflutningur í farnetum og 

tilkoma 4G tækninnar (Póst- og fjarskiptastofnun, 2013) 

Velta og fjárfesting fjarskiptafyrirtækja 2006-2013 var eftirfarandi í milljónum króna 

(Póst- og fjarskiptastofnun, 2014). 

 

Tafla 1. Velta og fjárfesting fjarskiptafyrirtækja 2006-2013. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Velta 33.082 39.665 42.616 43.140 43.366 45.295 48.287 50.459 

Fjárfesting 5.494 8.483 8.303 4.296 5.264 4.765 5.878 6.735 

Hlutfall 16,6% 21,4% 19,5% 10,0% 12,1% 10,5% 12,2% 13,3% 
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Mynd 5. Velta og fjárfestingar fjarskiptafyrirtækja 2006-2013. 

Heildartekjur fjarskiptamarkaðarins námu 50.459 milljónum króna árið 2013 sem 

samsvarar 2,8% af vergri landsframleiðslu það ár. Hlutfallið er það sama og árið 2006 þrátt 

fyrir 52,5% veltuaukningu á tímabilinu. Hækkun meðaltalsneysluvísitölu frá 2006 til 2013 

nam 58,3% (Hagstofa Íslands, 2014). Hlutfall heildartekna eftir fjarskiptastarfsemi árin 2008 

til 2013 var eftirfarandi í milljónum króna (Póst- og fjarskiptastofnun, 2014). 

 

Tafla 2. Hlutfall tekna skipt eftir fjarskiptastarfsemi 2008-2013. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fastanetið 6.753 6.196 6.394 6.422 6.621 7.027

Talsími 7.116 7.260 6.867 7.004 6.619 6.731

Farsími 15.906 15.443 14.864 15.615 16.304 16.169

Gagnafl. og intern.þjón. 6.967 7.049 7.182 7.547 8.270 9.016

Aðrar tekjur 7.189 7.189 8.085 8.704 10.470 11.514

Samtals 42.616 43.140 43.366 45.295 48.287 50.459

 

 

Mynd 6. Hlutfall tekna skipt eftir fjarskiptastarfsemi 2008-2013. 
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Hlutfall fjárfestingar eftir fjarskiptastarfsemi 2007 til 2013 í milljónum króna. 

 

Tafla 3. Hlutfall fjárfestingar eftir fjarskiptastarfsemi 2007-2013. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fastanetið 1.978 3.036 1.263 1.963 2.203 1.898 1.640 

Farsími 4.075 1.553 1.500 1.080 500 1.793 2.032 

Gagnafl. og intern.þjón. 812 1.453 692 1.001 859 1.101 1.373 

Talsími 572 887 225 204 115 62 101 

Stoðsvið 1.045 1.372 616 1.016 1.088 1.024 1.589 

Samtals 7.437 6.929 3.680 4.248 4.765 5.878 6.735 

        

 

Mynd 7. Hlutfall fjárfestingar eftir fjarskiptastarfsemi árin 2007 til 2013. 

 

Af ofangreindu má sjá að fjarskiptamarkaðurinn skilaði hlutfallslega jafn miklu til 

landsframleiðslunnar árin 2006 og 2013. Heildarvelta hefur heldur rýrnað að raunvirði að 

teknu tilliti til þróunar neysluvísitölu yfir tímabilið. Meðaltalsfjárfestingarhlutfall 

fjarskiptamarkaðsins árin 2006-2008 var 19,2% af heildarveltu en lækkaði í 10,9% að 

meðaltali fyrir árin 2009-2011. Fjárfesting er heldur að taka við sér aftur eftir efnahagshrunið 

og nam hún 13,3% af heildarveltu árið 2013. Fjárfestingar í farsímakerfum, 

gagnaflutningskerfum og internetþjónustu sem og stoðkerfum eykst á síðustu þremur árum á 

meðan að hún minnkar í fastanetinu og er lítil sem engin í talsímakerfum. Þetta skýrist meðal 

annars af styttri líftíma farsímakerfa og tilheyrandi stoðkerfa samhliða mikilli aukningu í 

gagnaflutningi. 
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Aðgengi að fjarskiptaþjónustu er nokkuð gott á Íslandi í samanburði við nágrannalönd 

okkar. Fyrir liggur að öll lögheimili og vinnustaðir með heilsársbúsetu og vinnustaðir eiga 

kost á einhvers konar sítengdu internetsambandi. Á árslok 2013 var GSM þjónusta aðgengileg 

á um 99,9% heimila og 3G náði til 98,1% heimila. Lauslega áætlað ná um 85% heimila 

jafnframt 4G þjónustu í september 2014 (Póst- og fjarskiptastofnun, 2014). 

Rannsókn þessi varpar ljósi á ýmis viðfangsefni og áskoranir í rekstri fjarskiptafyrirtækja á 

Íslandi í dag. Verður því ekki farið lengra með slíka umræðu í þessum kafla. Þessar áskoranir 

virðast þó ekki eiga rót í séríslenskum aðstæðum nema að hluta til. Fyrir liggur að staðsetning 

landsins veldur hærri tengikostnaði í millilandatengingum en almennt gerist og auk þess fór 

efnahagshrunið illa með efnahag margra fjarskiptafyrirtækja. Efnahagshrunið hafi hafði minni 

áhrif til tekjulækkunar fyrir fjarskiptageirann en útlit var fyrir. 

Víða um Evrópu stunda fjarskiptafyrirtæki rekstur við krefjandi náttúrufar, óhagstæð 

efnahagsskilyrði, mikla samkeppni, dreifbýli og svo framvegis. Að mörgu leyti eru áskoranir 

íslenskra fjarskiptafyrirtækja áþekkar því sem þekkist hjá sambærilegum 

fjarskiptafyrirtækjum í Evrópu. Má því að mestu heimfæra þá þróun og viðfangsefni sem 

fram kemur í samantektinni frá OECD yfir á íslenska fjarskiptaklasann.  

4.4. Framlag stjórnvalda til fjarskipta 

Í fjarskiptaáætlun er sett fram stefna stjórnvalda í fjarskiptum. Í stefnuskjali 

fjarskiptaáætlunar er að finna leiðarljós og markmið er til tólf ára. Ásamt stefnuskjalinu er 

verkefnisáætlun til fjögurra ára. Í áætluninni er fjallað um fjarskipti út frá fjórum 

áhersluatriðum sem eru í samræmi við áherslur samgönguáætlunar og eru að mörgu leyti 

rökrétt umfjöllunaratriði varðandi uppbyggingu og rekstur fjarskiptainnviða samfélagsins. 

Þau eru aðgengileg, skilvirk, örugg og umhverfisvæn fjarskipti. Áætluninni er ætlað að fjalla 

um forsendur aðkomu stjórnvalda við að setja reglur um fjarskiptaþjónustu sem tryggja 

samkeppni á jafnræðisgrunni. Einnig setja stjórnvöld reglur sem ætlað er að stuðla að öryggi 

fjarskipta auk áforma um hvernig þau koma að öryggi með öðrum hætti en reglusetningu. Þá 

fjallar fjarskiptaáætlun um markaðsbresti, leggur til reglur og stefnuviðmið um hvernig skuli 

tryggja aðgengi ýmissa hópa að fjarskiptum einkum utan þéttbýlis.  

Ein af forsendunum fyrir stefnumótun stjórnvalda eru landfræðilegar aðstæður og strjálbýli 

sem eru helstu hindranir í vegi fyrir uppbyggingu á háhraðanettengingum á markaðslegum 

forsendum. Loks fjallar fjarskiptaáætlun um umhverfismál og setur fram stefnu stjórnvalda 
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um hvernig haga megi fjarskiptum svo að þau séu sem sjálfbærust eða stuðli að sjálfbærni 

annarra þátta.  

Ein grunnforsenda áætlunarinnar er að fjarskipti séu þjónusta sem fyrirtæki á markaði 

bjóða í samkeppni hvert við annað. Fjarskiptaþjónusta fellur að mestu undir EES samninginn. 

Í fjarskiptaáætlun kemur fram stefna stjórnvalda í fjarskiptamálum um framboð og umgjörð 

fjarskiptaþjónustunnar. Áætlunin tekur mið af því hlutverki stjórnvalda að sjá til þess að 

skýrar leikreglur greiði fyrir einkaframtaki og um leið að skyldur fyrirtækja á markaði og 

réttindi neytenda séu skýrar.  

Ekki er hægt að afgreiða samfélagslegt hlutverk stjórnvalda að öllu leyti með 

reglusetningu svo sem að leysa úr markaðsbresti og um öryggis- og umhverfismál. Í þeim 

tilvikum er hlutverk stjórnvalda skilgreint og sett fram verkefni sem lúta að því. 

Stjórnvöld hafa eftirlit með að leikreglunum sé fylgt. Ef ágreiningsmál rísa er það hlutverk 

þeirra að skera úr sem gera kröfur um hlutleysi í samskiptum við markaðsaðila 

(fjarskiptaáætlun, 2012). 

Gilandi fjarskiptaáætlun 2011-2022 er til endurskoðunar og stefnt er að framlagningu 

fjarskiptaáætlunar 2015-2026 á Alþingi í febrúar 2015. Innnanríkisráðherra hefur sett fram 

áherslur vegna vinnu við endurskoðun fjarskiptaáætlunar. Áherslurnar eru í meginatriðum 

eftirfarandi: 

• Stuðla að uppbyggingu fjarskiptanets sem víðast um allt land til þess að tryggja 

landsmönnum nothæft fjarskiptasamband.  

• Stuðla að stóraukinni ljósleiðaravæðingu með stækkun ljósleiðarstofnnetsins, 

ljósleiðaratengingar radíófjarskiptastaða og annarra fjarskiptatengivirkja auk lagningu 

ljósleiðaraaðgangsneta inn á heimili og vinnustaði, einkum í dreifbýli.  

• Áhersla á raforkuöryggi helst í hendur við umræðu um áreiðanleika fjarskiptakerfa, 

þ.e. uppitíma farneta gagnvart byggð/svæðum með auknu viðbúnaðarstigi. 

• Tryggja almennt rekstrarumhverfi fjarskiptafyrirtækja. 

• Stuðla að lagaramma sem stuðlar að nýtingu tækifæra til nýsköpunar, uppbyggingu og 

vaxtar. 

• Leita leiða til að bæta aðgengi almennings að háhraðanetstengingum. Mikilvægt er að 

markaðsaðilar verði hvattir til fjárfestinga á þessu sviði og ríkið komi einungis að þar 

sem skilyrði markaðarins eru ekki fyrir hendi. 
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• Uppbygging fjarskiptainnviða er langtímaverkefni allar hagsmunaaðila. Í alþjóðlegum 

samanburði teljast innviðir fjarskipta á Íslandi góðir en brýnt er að stuðla að frekari 

eflingu þeirra og að þeir standast allan samanburð við samkeppnislönd. Skilgreina 

þarf betur aðkomu ríkisins að uppbyggingu fjarskiptastaða og ljósleiðaratenginga þar 

sem það verður ekki gert á forsendum markaðsaðila. Nauðsynlegt er að leikreglur séu 

skýrar og aðkoma opinberra aðila fylgi fyrirfram ákveðnu en þó sveigjanlegu 

skipulagi. Lagt er til að nálgunin taki mið af eftirfarandi þrepum. Fullreyna skal hvert 

þrep í réttri röð áður en hugað er að næsta þrepi. 

o Á grunni fjarskiptaregluverksins í sjálfbærri samkeppni: Stuðla skal að 

samkeppni í fjarskiptum og uppbyggingu innviða fjarskipta á vegum 

markaðsaðila á grundvelli fjarskiptaregluverskins. Huga þarf að uppfærslu 

regluverksins, markaðsgreininga og uppboðs á fjarskiptatíðnum með 

samfélagsleg sjónarmið að leiðarljósi.  

o Nýta samlegð: Nýta skal samlegð með framkvæmd veitufyrirtækja og við 

vegagerð við lagningu fjarskiptavirkja, einkum ljósleiðara bæði i stofn- og 

aðgangsnetum, eftir því sem kostur er. Virkja skal áhuga og getu sveitarstjórna 

og einkaaðila til innviðaframkvæmda og þá einkum við uppbyggingu 

ljósleiðaraaðgangsneta. Skýra þarf lagaumhverfi, viðskiptaforsendur og 

ríkisstyrkjareglur og einfalda þannig sveitarstjórnum og öðrum opinberum 

aðilum sem og einkaaðilum aðkomu að fjarskiptauppbyggingu helst án 

fjármuna frá ríkinu. Meta þarf hagkvæmni þess og aðferð við að skylda 

opinbera aðila til að leggja ljósleiðara samhliða öðrum jarðvinnu-

framkvæmdum, sé það talið skynsamlegt að mati stjórnvalda. Huga skal að 

nauðsynlegum laga- og reglugerðarbreytingum ef með þarf, að höfðu samráði 

við hagsmunaaðila. 

o Alþjónustukvaðir: Þróa eins og kostur er alþjónustukvaðir fjarskipta og aðra 

þætti fjarskiptaregluverksins, sem lúta að samfélaglegum markmiðum með 

hliðsjón af tækniþróun og þörfum íbúa á grundvelli ríkisstjórnarsáttmálans 

2013. Alþjónusta stuðli þannig að þróun lágmarksgæða og eflingu framtíðar-

innviða fjarskipta ef kostur er, einkum í strjálbýli.  

o Beinir ríkisstyrkir: Nýta skal beina ríkisstyrki sem síðasta valkost við upp-

byggingu fjarskiptainnviða og eflingu áreiðanleika almennra fjarskiptainnviða 

á grundvelli öryggissjónarmiða. 
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• Fjarskiptasjóði er fyrirlagt að verja þann árangur sem þegar hefur náðst fyrir tilstuðlan 

verkefna hans á liðnum árum. Skoða þarf hvort rétt sé að fela honum ný verkefni 

og/eða hvort verkefnum hans sé betur fyrir komið annars staðar. Miðað er við að fela 

honum verkefni við hæfi miðað við fjármuni til ráðstöfunar. 

• Tengingar við útlönd. Sæstrengir skipta öllu máli fyrir samskipti okkar við aðrar 

þjóðir og eru lykillinn að þátttöku Íslands í upplýsingatækni og atvinnuuppbyggingu 

auk þess sem þeir tryggja örugg samskipti við umheiminn. Um leið þarf að gæta að 

samevrópskum reglum sem settar eru á sviði samkeppni og ríkisstyrkja. 

Samkeppnisstaða Íslands er að mörgu leiti góð, þó svo að betri tenging í vesturátt til 

N-Ameríku myndi styrkja hana með auknum áreiðanleika sem fælist í viðbótar 

varaleið fyrir fjarskipti við umheiminn auk skemmri svartíma. Eftir því sem tök eru á 

skulu tillögur verkefnastjórnarinnar styðja við uppbyggingu á þessu sviði (Innan-

ríkisráðuneyti, 2014). 

Stjórnvöld á Íslandi hafa miklar væntingar gagnvart fjarskiptafyrirtækjum og ætla þeim 

mikla uppbyggingu á gildistíma næstu fjarskiptaáætlunar. Hvernig ná skuli markmiðum 

stjórnvalda í fjarskiptum fyrir hönd íbúa og atvinnulífs og efla þannig samkeppnishæfni 

samfélagsins í samvinnu við heilbrigðan og sterkan fjarskiptaklasa er mikilvægt og krefjandi 

viðfangsefni.  

4.5. Samkeppnishæfni Íslands  

Mælingar á samkeppnishæfni þjóða geta seint orðið nákvæm vísindi eðli málsins samkvæmt. 

Flókið og stöðugt samspil ótal krafta ýmist styrkir eða veikir samkeppnishæfni jafnvel með 

ófyrirsjánlegum afleiðingum. Samanburðarmælingar á samkeppnishæfni þjóða geta nokkuð 

góða vísbendingu stöðu og þróun þeirra þátta sem eru til skoðunar.  

4.5.1. Alþjóða Efnahagsráðið 

Alþjóða Efnahagsráðið (World Economic forum - WEF) hefur gert samanburðargreiningu á  

samkeppnishæfni þjóða allt frá árinu 1979. Skýrsla ráðsins fyrir 2013-2014 nær til alls 148 

þjóða og er Ísland þeirra á meðal. Í skýrslunni kemur fram að Sviss búi við mestu 

samkeppnishæfni þjóða fimmta árið í röð, Singapúr er í öðru sæti, Finland í því þriðja, 

Svíþjóð í sjötta, Noregur í ellefta og Danmörk í því fimmtánda.  Ísland hafnar í 31. sæti líkt og 

í skýrslunni fyrir 2012-2013 (World Economic Forum, 2014). 
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WEF skilgreinir samkeppnishæfni út frá stefnu yfirvalda, stofnunum samfélagsins, og 

þáttum sem stýra framleiðni samfélagsins. Framleiðnin hefur mikið að segja gagnvart 

lífskjörum og jafnvel búsetuskilyrðum íbúa. Framleiðnin hefur áhrif á arðsemi fjárfestinga 

sem hafa áhrif á hagvöxt í samfélaginu (World Economic Forum, 2014). 

WEF metur samkeppnishæfni út frá tólf stoðum sem flokkaðar eru í þrjá meginþætti sem 

eru; grunnþarfir, þættir sem auka skilvirkni og nýsköpun og virkni: 

• Grunnþarfir: Grunnstoðir, innviðir, efnahagsskilyrði, heilsa og grunnmenntun. 

• Þættir sem auka skilvirkni: Æðri menntun, skilvirkni vörumarkaðar, skilvirkni 

vinnumarkaðar, virkni fjármálamarkaðar, tæknileg geta, stærð markaðar. 

• Nýsköpun og virkni: Virkni viðskiptalífsins, nýsköpun (World Economic Forum, 

2014). 

Tafla 1 sýnir samkeppnishæfni Íslands og stoðanna tólf árin 2007 til 2015 (World 

Economic Forum,2007- 2014). Þegar litið er á samkeppnishæfni þjóða þá fellur Ísland um eitt 

sæti frá 2012. Ísland hefur verið í sæti 30 og 31 fjögur síðustu ár. Það er töluvert fall frá 20. 

sæti 2008. Ísland er enn talið til þróuðustu landa þrátt fyrir áberandi slæma samkeppnisstöðu 

einkum er varðar efnahagsskilyrði og virkni fjármálamarkaðar í kjölfar fjármálahrunsins. Þeir 

þættir sem helst draga úr skilyrðum viðskiptalífs á Íslandi í samanburði 2013 eru; 

gjaldeyrishöft, verðbólga, aðgengi að fjármagni, skattprósenta, pólitískur stöðugleiki, 

skilvirkni stjórnkerfis, skattareglur og opinber stefnumörkun. (World Economic forum, 2013) 

Tafla 4: Þróun samkeppnishæfni Íslands og stoðanna tólf 2007-2014 (World Economic 

forum, 2007- 2014). 
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Tafla 4. Þróun samkeppnishæfni Íslands og stoðanna tólf 2007-2014.  

 

Meginþættirnir þrír skipta öll lönd máli en áhrif þeirra á samkeppnishæfni eru misjöfn. 

Lönd sem minnst þróuð í efnahagslegu tilliti horfa mest til grunnþarfa. Þegar 

samkeppnishæfni batnar þá eykst mikiolvægi skilvirkni. Í löndum sem lengst eru komin á 

þróunarbrautinni samkvæmt þessu kemur til aukin áhersla á nýsköpun og virkni viðskiptalífs. 

Með þetta í huga er áhugavert að skoða nánar hver þróunin hefur verið á Íslandi (WEF, 2014)  

Þegar meginþættirnir þrír eru skoðaðir nánar kemur í ljós að staða Íslands hvað varðar 

grunnþarfir er að taka nokkrum breytingum en Ísland færist þar upp um tvö sæti milli ára í 

nýjustu könnuninni fyrir 2015-2015. Í einstökum þáttum grunnþarfa þá færist Ísland upp um 

eitt sæti í grunnstoðum og heil tuttugu og sex sæti í efnahagsskilyrðum. Ísland fer hins vegar í 

tíunda sæti úr því níunda í heilsugæslu og grunnmenntun og niður um fimm sæti í innviðum 

sem eru ekki eins góð tíðindi.  

Í þáttum sem auka skilvirkni stendur Ísland í stað á milli ára. Æðri menntun og skilvirkni 

vörumarkaðar gefa aðeins eftir. Skilvirkni vinnumarkaðar, tæknileg geta og ekki síst virkni 

fjármálamarkaðar styrkjast hins vegar á milli ára.  

Ísland heldur stöðu sinni bæði í nýsköpun og virkni. 

2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 

2007-

2008 

Samkeppnishæfni 30 31 30 30 31 26 20 23 

Grunnþarfir 27 29 30 31 41 24 11 18 

- Grunnstoðir 21 22 23 25 18 13 6 5 

- Innviðir 23 17 20 14 12 11 17 22 

- Efnahagsskilyrði 92 118 123 131 138 119 56 102 

- Heilsugæsla og grunnmenntun 10 9 6 5 4 2 2 2 

Þættir sem auka skilvirkni 35 35 36 33 31 30 22 23 

- Æðri menntun 13 12 13 9 6 4 4 8 

- Skilvirkni vörumarkaðar 49 46 45 40 30 31 27 26 

- Skilvirkni vinnumarkaðar 14 17 12 10 7 6 6 6 

- Virkni fjármálamarkaðar 68 80 97 108 122 85 20 18 

- Tæknileg geta 8 10 8 3 4 14 6 2 

- Stærð markaðar 128 130 126 129 122 120 118 115 

Nýsköpun og virkni 28 28 24 21 20 19 19 21 

- Virkni viðskiptalífsins 29 29 29 28 28 23 20 21 

- Nýsköpun 27 27 20 19 17 16 18 20 
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Það er einkum þrennt sem þessi samanburður leiðir í ljós um samkeppnihæfni Íslands sem 

skiptir máli í þessu samhengi. Þó að efnahagsskilyrði og virkni fjármálamarkaðar stuðli ekki 

að aukinni samkeppnishæfni landsins eins og stendur þá eru augljós merki um að staða 

þessara þátta sé töluvert að styrkjast. Annað er staða landsins hvað varðar nýsköpun og virkni 

stendur í stað sem eru slæm tíðindi fyrir eins þróaða þjóð og Ísland. Í þriðja lagi þá virðast 

staða landsins í grunnþáttum á borð við innviði, heilsugæslu og grunnmenntun vera eitthvað 

að gefa eftir.  

4.5.2. IMD 

Háskóli þessi gefur árlega út samanburð á samkeppnihæfni 60 þjóða og er Ísland þeirra á 

meðal. Ísland mælist í 25 sæti árið 2014 með 69.746 stig en mældist í 29 sæti 2013 sem er 

umtalsverð bæting á milli ára. Samanburðurinn byggir að meirihluta á tölulegum upplýsingum 

en einnig er stuðst við óhlutbundnari kannanir meðal stjórnenda í hverju landi. Framsetning 

mælikvarðans er þannig að sú þjóð sem mælist samkeppnishæfust fær 100.000 stig í einkunn 

og aðrar þjóðir hlutfall af því. Metnir eru fjórir megin þætti; efnahagur, skilvirkni stjórnvalda, 

skilviknir viðskiptaumhverfis og innviðir samfélagsins. Af norðurlöndunum er Svíþjóð í 

fjórða sæti með 85.883 stig, Danmörk í því níunda með 84.040 stig, Noregur í tíunda með 

83.293 stig og Finland í átjánda sæti með 78.159 stig. (IMD, 2014). 

4.5.3. Efnahagshorfur á Íslandi  

Í síðustu þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá 11. apríl 2014 er gert ráð fyrir að fjárfesting og 

einkaneysla aukist fram til ársins 2018. Hagvöxtur síðasta árs er talinn hafa verið 3,3% sem er 

umfram væntingar og mátti fyrst og fremst rekja til utanríkisviðskipta. Aukinn útflutning 

mátti að mestu rekja til vaxtar ferðaþjónustu, en árið 2013 voru útflutningstekjur af 

ferðamönnum meiri en af sjávarafurðum og álafurðum í fyrsta sinn frá því að mælingar 

hófust. Árið 2013 var hagvöxur útflutningsdrifinn, en horfur eru á að innlend eftirspurn verði 

drifkraftur hagvaxtar á næstu árum . Þessi viðsnúningur er varhugaverður leiði hann til þess 

að sparnaður heimilanna minnkar, lántökur þeirra aukast og viðskiptajöfnuður orðið 

óhagstæðari (Hagtíðindi, 2014). 

Árið 2014 er gert ráð fyrir því að landsframleiðsla aukist um 2,7% og 3% árið 2015 með 

áframhaldandi vexti í almennri atvinnuvegafjárfestingu ásamt frekari stóriðjufjárfestingu og 

einkaneyslu. Árin 2016 til 2018 er reiknað með að hagvöxtur verði á bilinu 2,8–2,9% á ári 
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(Hagtíðindi, 2014). Framleiðni er tiltölulega lág á Íslandi og er hagvöxtur drifinn af fleiri 

vinnustundum en hjá samanburðarþjóðum okkar (Seðlabankinn, 2014). 

Áfram verður talsverð aukning í almennri atvinnuvegafjárfestingu og íbúðafjárfestingu, 

auk þess mun stóriðjufjárfesting taka við sér 2014 og halda áfram að aukast árin 2015 og 

2016. Atvinnuvega- og fasteignafjárfesting eykst talsvert til 2016, en stóriðjufjárfesting dregst 

saman árið 2017 (Hagtíðindi, 2014). Fjárfesting er þó undir sögulegu lágmarki og er 

afmörkuð (Seðlabankinn, 2014). 

Verðbólga verður 2,6% á árinu 2014, rétt við verðbólgumarkið Seðlabanka Íslands. Árin 

2015 og 2016 er spáð heldur meiri verðbólgu eða 3,1–3,4% en undir þremur prósentum árin 

2017 og 2018. Útflutningur vex allan spátímann en innflutningur mun aukast meira en 

útflutningur vegna fjárfestingar og einkaneyslu. Einhver óvissa er um launaþróun á árinu 2014 

(Hagtíðindi, 2014). Atvinnuleysi er enn hátt meðal ungs menntaðs fólks (Seðlabankinn, 

2014). 

Fjárhagsstaða fyrirtækja og heimila hefur í heild batnað í kjölfar afskrifta og endur-

skipulagningar skulda, hagvaxtar og hækkandi eignaverðs. Mörg fyrirtæki sem hafa gengið 

gegnum fjárhagslega endurskipulagningu eru þó enn talin of skuldsett og gætu þurft frekari 

aðgerða. Aðgerðir stjórnvalda um lækkun verðtryggðra skulda munu bæta efnahagsreikning 

heimila þegar á þessu ári án þess þó að handbært fé þeirra aukist. Engu að síður er gert ráð 

fyrir jákvæðum áhrifum á einkaneyslu vegna bættrar skuldastöðu (Hagtíðindi, 2014). 

Efnahagshorfur í helstu viðskiptalöndum hafa batnað lítillega frá síðustu spá, en gert er ráð 

fyrir 2% hagvexti í ár og um 2,2% hagvexti árlega eftir það (Hagstofa Íslands, 2014). 

Hagstofa Íslands telur að eftirtaldir óvissuþættir geti umfram aðra breytt þeirri sviðsmynd 

sem stofnunin dregur upp í sinni þjóðhagspá.  

• Stóriðjuframkvæmdir verði minni á spátímanum. 

• Óvissa um afnám hafta og afleiðingar þess fyrir efnahagslegan stöðugleika. 

• Einkaneysla gæti reynst meiri vegna aðgerða stjórnvalda í skuldamálum. 

• Möguleiki á bólumyndun innan fjármagnshafta. 

• Óvissa um launa– og gengisþróun (Hagstofa Íslands, 2014). 
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4.6. Eftirlit á fjarskiptamarkaði 

Í 2. grein laga um fjarskipti númer 81/2003 er fjallað um stjórn fjarskiptamála. Þar segir 

meðal annars að Póst- og fjarskiptastofnun hafi umsjón með fjarskiptum innan lögsögu 

íslenska ríkisins og hafi eftirlit með framkvæmd laganna. Meginhlutverk stofnunarinnar er að 

tryggja hagkvæma, örugga og aðgengilega fjarskipta- og póstþjónustu fyrir alla landsmenn.  

Eftirlit með samkeppni er mikilvægur þáttur til að tryggja samkeppni á ýmsum mörkuðum. 

Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er því meðal annars að sporna við einokun og óeðlilegri 

samkeppni. „Þar er um svokallaðar „ex ante“ samkeppnisreglur að ræða, þar hefur stofnunin 

hefur það hlutverk að greina undirmarkaði fjarskiptamarkaðarins og leggja viðeigandi kvaðir 

á fyrirtæki með umtalsverðan markaðsstyrk. Fyrirtæki er í slíkri stöðu þegar það eitt sér eða 

með öðrum hefur þann efnahagslega styrkleika á ákveðnum markaði að geta hindrað virka 

samkeppni og það getur að verulegu leyti starfað án þess að taka tillit til keppinauta, 

viðskiptavina og neytenda. Það hlutverk er t.d. ólíkt hlutverki Samkeppniseftirlitsins sem 

starfar fyrst og fremst eftir „ex post“ samkeppnisreglum, það er refsa fyrirtækjum eftir á 

vegna samkeppnisbrota.(Póst og fjarskiptastofnun, 2014) 

 

 “Stofnunin notar markaðsgreiningar til þess að meta stöðu 

fjarskiptafyrirtækja á skilgreinum mörkuðum sem getur leitt 

til þess að kvaðir eru settar á fyrirtæki sem að mati 

stofnunarinnar er með markaðsráðandi stöðu. Fyrirtæki með 

slíkar kvaðir á erfiðara með að bregðast við aukinni eða 

breyttri samkeppni en fyrirtæki sem engar slíkar kvaðir bera.“ 

(Innanríkisráðuneytið, 2009). 

 

Við mat á samkeppnisstöðu fyrirtækis þá er bæði horft til vörunnar eða þjónustunnar 

sjálfrar sem og staðkvæmdarvöru eða þjónustu sem að öllu leyti eða að hluta getur komið í 

stað annarrar. Staðkvæmd er ekki alltaf augljós. Mat á staðkvæmd getur verið bæði flókin í 

framkvæmd og umdeild ekki síst á fjarskiptamarkaði þar sem að tækniþróun og notkun 

breytist hratt.  

Sérstök löggjöf (e. sector specific regulation) snýr að markaði fyrir aðgang að fastaneti í 

jörðu. Þessari löggjöf er ætlað að taka sérstaklega á aðstæðum þar sem að meirihluti 

fjarskiptanetsins er í eigu eins aðila (Guðjón Bjarni Hálfdánarson, 2010).  
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Samkeppniseftirlitið kemur ekki að eiginlegu eftirliti á fjarskiptamarkaði. 

Samkeppniseftirlitið hefur það hlutverk að skera úr um ágreining milli fjarskiptafyrirtækja um 

samkeppnisleg málefni eftir að þau hafa komið fram og verið kærð til Samkeppniseftirlitsins 

(Guðjón Bjarni Hálfdánarson, 2010).  

Samkeppnislög setja fjarskiptafyrirtækjum jafnframt töluverðar skorður einkum er varðar 

ólögmætt samráð.  

 

 „Ákvæði 10. gr. samkeppnislaga banna hverskonar 

samkeppnishamlandi samstarf milli fyrirtækja. Um getur 

verið að ræða t.d. eftirfarandi samráð fyrirtækja. 

- Um verð eða verðlag, álagningu, afslætti eða önnur 

viðskiptakjör. 

- Um takmörkun eða stýringu á framleiðslu. 

- Við tilboðsgerð þegar verkefni, vörukaup eða 

þjónusta hefur verið boðin út. 

- Um að skipta með sér mörkuðum, eftir t.d. 

viðskiptavinum eða landsvæðum. 

- Um bindandi endursöluverð á vöru eða þjónustu. 

 Undir samráð getur fallið hvers konar samskipti milli 

starfsmanna keppinauta, hvort heldur sem samskiptin eru 

einhliða eða af beggja hálfu. Sama gildir um samskipti 

framleiðanda og endursöluaðila, s.s. um bindandi 

endursöluverð á vöru eða þjónustu. Í 1. mgr. 10. gr. 

samkeppnislaga segir jafnframt að samningar og samstilltar 

aðgerðir milli fyrirtækja séu bannaðar þegar þær hafa að 

markmiði að hafa áhrif á t.d. verð. Þetta orðalag felur það í 

sér að ákvæðið telst brotið við það eitt að t.d. keppinautar 

hafa með sér einhvers konar samvinnu um verð, án tillits til 

þess hvort samvinnan hafi haft áhrif á markaðnum. 10. gr. 

samkeppnislaga gerir ekki þá kröfu að sýnt sé fram á ásetning 

til þess að raska samkeppni og ákvæðið bannar því samráð 

alveg án tillits til þess hvaða orsakir eða tilgangur kunni að 

liggja því til grundvallar.“ (Samkeppniseftirlitið, 2014). 
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Þær reglur sem gilda um samskipti og samstarf samkeppnisaðila á fjarskipamarkaði eru 

þær sömu og gilda um keppinauta á öðrum mörkuðum. Reglur samkeppnisréttarins gera ekki 

greinarmun á mörkuðum að þessu leyti.  

 

„Það er meginregla í samkeppnisrétti að fyrirtæki á 

samkeppnismörkuðum skuli haga sér sjálfstætt um öll þau 

atriði sem samkeppni er um. Þar má t.d. nefna ákvarðanir um 

vöruúrval, þjónustuleiðir og verð. Hins vegar er það einnig 

viðurkennt í samkeppnisrétti að stundum geti samráð 

fyrirtækja haft jákvæðar afleiðingar, til að mynda ef það eflir 

tæknilegar framfarir og/eða stuðlar að bættri framleiðslu á 

vöru. Í þeim tilvikum sem það á við er fyrirtækjum mögulegt 

að sækja um undanþágu til Samkeppniseftirlitsins og fá 

þannig heimild til þess að eiga í samráði, sem annars teldist 

ólögmætt (Samkeppniseftirlitið, 2014).“ 

 

Í klasasamstarfi aðila sem eru keppinautar á sama markaði þarf að huga sérstaklega að því 

samstarfið fari ekki gegn 10. gr. samkeppnislaga og leggja þarf mat á það hvort þau verkefni 

sem ætlunin er að ráðast í teljist til verkefna sem keppinautar eiga að jafnaði að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir um. Samkeppniseftirlitið getur veitt undanþágu frá ákvæðum 10. gr. 

laganna. (Samkeppniseftirlitið, 2014). Skilyrði sem þarf að uppfylla til að hljóta slíka 

undanþágu eru: 

 

„Verkefnið stuðli að bættri framleiðslu eða dreifingu á vöru 

eða þjónustu eða efli tæknilegar og efnahagslegar framfarir. 

Veiti neytendum sanngjarna hlutdeild í ávinningi sem af þeim 

hlýst. Leggi ekki höft á hlutaðeigandi fyrirtæki sem óþörf eru 

til að settum markmiðum verði náð. Veiti fyrirtækjunum ekki 

færi á að koma í veg fyrir samkeppni að því er varðar 

verulegan hluta framleiðsluvaranna eða þjónustunnar sem um 

er að ræða.“ (Samkeppniseftirlitið, 2014). 

 

Í beiðni um undanþágu til Samkeppniseftirlitsins þarf að rökstyðja hvernig umrætt 

samstarf er talið uppfylla framangreind skilyrði. Samkeppniseftirlitið hefur jafnframt heimild 
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til þess að setja skilyrði fyrir undanþágu og getur dregið hana til baka eða breytt skilyrðum 

hennar ef forsendur breytast, hún hafi í upphafi  

 

 „verið veitt á grundvelli rangra eða villandi upplýsinga eða 

ef fyrirtæki brýtur þau skilyrði sem sett voru fyrir 

undanþágunni… Það er á ábyrgð þeirra fyrirtækja sem taka 

þátt í umræddu klasasamstarfi að tryggja það að samstarfið 

fari ekki gegn samkeppnislögum. Telji þátttakendur 

samstarfsins hættu á slíku vera fyrir hendi er það undir þeim 

komið að sækja um undanþágu til Samkeppniseftirlitsins skv. 

15. gr. samkeppnislaga“ (Inga Helga Jónsdóttir, 2014).  
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5. Kortlagning íslenska fjarskiptaklasans 

5.1. Klasakort 

 

Mynd 8. Klasakort - íslenski fjarskiptaklasinn. 

5.1.1. Kjarni fjarskiptaþjónustu 

Flokka má kjarnastarfsemi fjarskiptafyrirtækja á margan hátt. Það þekkist að tala um 

kerfishluta annars vegar og þjónustuhluta hins vegar. Kerfishlutanum er þá gjarnan skipt í 

svokallað óvirkt lag sem stundum er kallað grunnnet. Til grunnetsins tilheyra aðallega 

lagnirnar sjálfar, ýmist úr kopar, ljósleiðara og í einherjum tilfellum örbylgjusamband auk 

annars óvirks búnaðar. Grunnnetinu má gróflega skipta upp í stofnnet og aðgangsnet. 

Stofnnetið er eiginlegt flutningsnet fjarskipta innanlands og svipar því til stofnvegakerfisins. 

Aðgangsnet samanstanda ýmist af koparlögnum, ljósleiðurum eða örbylgjusamböndum sem 

tengja nánast hvert einasta heimili og vinnustað á landinu. Virka lagið eru síðan hin eiginlegu 

fjarskiptakerfi eða fjarskiptaframleiðsla. Yfir þjónustuhlutann flæðir svo hin eiginlega 

fjarskiptaþjónusta. Áhöld eru um það hvaða kerfi eða kerfishlutar tilheyra grunnneti fjarskipta 

í þessum skilningi.Póst- og fjarskiptastofnun hefur það hlutverk að greina fjarskiptamarkaði 

með hliðsjón af áherslum hverju sinni í regluverk einkunn er lúta að samkeppnissjónarmiðum. 
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„Skilgreindir markaðir á sviði fjarskipta samkvæmt tilmælum Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) 

frá 5. nóvember 2008. 

• Smásala: Aðgangur að fasta talsímanetinu fyrir heimili og fyrirtæki  

• Heildsala: Upphaf símatala í fastaneti, lúkning símtala í einstökum fastanetum 

,aðgangur að föstum aðgangsnetum, breiðbandsaðgangur, lúkningarhluti leigulína og  

lúkning símtala í einstökumfarsímanetum.   

Þessi flokkun endurspeglar viðfangsefni eftirlitsaðila á fjarskiptamarkaði en er síður til 

þess fallin að gefa einfalda heildarmynd af staðsetningu fyrirtækja á fjarskiptamarkaði. 

Hér verður hins vegar verður stuðst við þá nálgun að fjarskiptastarfsemi megi gróflega flokka 

í fjarskiptainnviði, þjónustuframleiðslu og þjónustuveitu. Á mynd 9 er búið að skilgreina í 

grófum dráttum staðsetningu helstu fyrirtækja og stofnana sem mynda kjarnastarfsemi 

fjarskiptaklasans á Íslandi. Auk þess er hlutfallsleg stærð eða umsvif þeirra í viðkomandi 

starfsemi áætluð. 
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Mynd 9. Umsvif fjarskiptafyrirtækja flokkað eftir starfsemi. 

Fjarskiptainnviðir (e. infrastructure utility). Til fjarskiptainnviða teljast hér ljósleiðara- og 

koparlagnir bæði í stofn- eða aðgangsneti, símstöðvabúnaður og skyldur búnaður. Einnig 

stofnsambönd á örbylgju einkum þar sem ljósleiðara vantar. Fjarskiptasæstrengir flokkast 

einnig sem fjarskiptainnviðir þó þeir séu hér hafðir sér til glöggvunar. Farice veitir 

heildsöluþjónustu á gagnasamböndum yfir tvo aðskylda ljósleiðarasæstrengi milli Íslands og 

Evrópu. Strengur TeleGreenland liggur hins vegar frá Íslandi til Kanada um Grænland.  

Fyrirtæki á stofnnetsmarkaði á landsvísu er einkum Míla en auk Mílu eiga Orkufjarskipti 

ljósleiðarastofnnetskerfi sem nær til hluta landsins þar með talið yfir hálendið. Stofnnet 
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Gagnveitu Reykjavíkur nær norður til Bifrastar í Borgarfirði og austur til Vestmannaeyja. 

Stofnnet Tengis liggur aðallega um byggðir Eyjafjarðar. Landhelgisgæsla Íslands hefur 

umsjón fyrir hönd ríkisins með þremur svokölluðum Nató-ljósleiðaraþráðum sem liggja um 

landið samsíða fimm sambærilegum þráðum í eigu Mílu. Einn af þessum Nató-þráðum leigir 

Landhelgisgæsla Íslands út til Vodafone.  

Ljósleiðaraaðgangsnet Mílu, Gagnveitu Reykjavíkur og Tengis er einkum að finna á 

höfuðborgarsvæðinu, Akureyri og í nokkrum öðrum byggðakjörnum. Eigin uppbygging 

ljósleiðaraaðgangsneta sveitarfélaga hefur færst í aukanna á liðnum árum. Má þar nefna 

Sveitarfélagið í Skagafirði, Hvalfjarðarsveit, Skeiða- og gnúpverjahrepp og Sveitarfélagið 

Hornafjörð. Mörg önnur sveitarfélög eru mislang komin í undirbúningi eða framkvæmd 

sambærilegra verkefna. Míla á og rekur svo til allt landsdekkandi koparstofn- og aðgangsnet á 

Íslandi. Til einföldunar þá er hér ekki horft til starfsemi sem tengist hýsingaraðstöðu og 

öðrum tilfallandi búnaði og þjónustu sem tengist rekstri fjarskiptainnviða. 

Þjónustuframleiðsla (e. network services). Í þessu lagi er um að ræða margs konar kerfi og 

net sem mynda hina eiginlegu þjónustuframleiðsla. Hér er um að ræða fastlínusímkerfið, 

farnetskerfin öll, xDSL aðgangskerfin sem og kerfi fyrir dreifingu netsjónvarps. Fjölmörg 

fjarskiptafyrirtæki eru með þjónustuframleiðslu eins og sjá má. Öll eiga það sameiginlegt að 

starfa jafnframt sem fjarskiptainnviðafyrirtæki og eða þjónustuveitandi. Af 

innviðafyrirtækjum er það Míla sem er með mesta starfsemi á þessu sviði en Gagnveita 

Reykjavíkur er það einnig bara en ekki í sama mæli. Þau fyrirtæki sem mest kveður að á þessu 

sviði eru stóru farsímafélögin Síminn, Nova og Vodafone. Símafélagið, Hringiðan, 

Neyðarlínan og Ríkisútvarpið eru með einhverja þjónustuframleiðslu þó ekki neitt í líkingu 

við umsvif fyrrgreindra aðila. Ábótinn, Gagnaveita Suðurlands, Magnavík og Snerpa eru 

dæmi um minni svæðisbundin fjarskiptafyrirtæki sem reka þráðlaus aðgangsnet. 

Þjónustuveitur (e. service provider). Í síðasta og efsta laginu í þessari flokkun eru 

fjarskiptafélög, þjónustu- og efnisveitur sem selja viðskiptavinum þjónustu yfir framleiðslu-

kerfin. Stærstu aðilarnir í þessu lagi eru Vodafone, Síminn og Nova. Tal, 365 miðlar, 

Símafélagið, Hringiðan, Hringdu og Alterna koma þar á eftir. Neyðarlínan þjónar einungis 

neyðar- og viðbragðsaðilum og RÚV veitir útvarps- og sjónvarpsþjónustu að mestu á kerfum 

annarra aðila. Aðrar þjónustuveitur á myndinni veita einkum staðbundna fjarskiptaþjónustu. 

Stóru upplýsingatækni fyrirtækin, Advania, Nýherji, Opin kerfi, Þekking og sambærilegir 

endurselja heildsöluvörur einkum gagnaflutningsþjónustu á fjarskiptamarkaði. Sala á 

notendabúnaði er hluti af fjarskiptastarfsemi, einkum á farsímum. 
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Í heild eru 94 fyrirtæki og stofnanir með almenna heimild frá Póst- og fjarskiptastofnun til 

reksturs fjarskiptaneta. Fjarskiptafyrirtæki sem bjóða fjarskiptanet, fjarskiptaþjónustu eða 

aðstöðu sem tengist fjarskiptanetum og þjónustu þurfa leyfi til slík reksturs hér á landi og þarf 

starfsemi að vera í samræmi við fjarskiptalög og reglur stofnunarinnar (Póst- og 

fjarskiptastofnun, 2014). 

Fjarskiptarekstur byggir í grófum dráttum á þessum lögum fjarskipta. Nákvæm skil á milli 

þessar laga eru þó frekar óljós og geta breyst samfara tækniþróun. Þessi lagskipting hefur 

mikil áhrif á virðiskeðju fjarskiptanna. Hvert lag byggir í stórum dráttum á undirliggjandi 

lögum. Þjónustan verður til í framleiðslukerfunum sem byggja á fjarskiptainnviðunum. 

Sæstrengirnir tengja síðan landið við umheiminn.  

Þetta er vissulega einfaldað flokkunarkerfi. Áætluð staðsetning og stærð / umsvif hvers 

fyrirtækis innan kerfisins er auk þess ónákvæm og umdeilanleg. Flokkunin í heild gefur hins 

vegar ákveðnar vísbendingu um samsetningu og samspil fyrirtækja og stofnana sem saman 

mynda kjarnastarfsemi fjarskiptaklasans.  

5.2. Aðföng 

Aðföng fjarskiptaklasans eru margvísleg og mismunandi eftir eðli og umfangi þeirra 

skipulagsheilda sem saman koma að kjarnastarfseminni. Á klasakorti íslenska fjarskipta-

klasans má sjá helstu flokka inntaka án þess að sá listi sé tæmandi. eftir eðli og umfangi hvers 

fyrirtækis. 

5.2.1. Menntun og þjálfun  

Fyrirtæki í fjarskiptaklasanum byggja á mannauð með þekkingu á breiðum grunni. Störf hjá 

þessum fyrirtækjum krefjast þó mis mikillar formlegrar menntunar. Þar sem að tæknistig er 

yfirleitt hátt í þessum fyrirtækjum og þjónustan byggir á flóknum búnaði og kerfum þá er rík 

þörf fyrir tæknimenntað fólk, einkum verk-, tækni- og tölvunarfræðinga. Háskóli Íslands og 

Háskólinn í Reykjavík eru slíkar námsleiðir bæði á grunn- og framhaldsstigi. Kennsla hjá 

þessu háskólunum er þó að litlu leyti miðuð inn á sérstakar þarfir fjarskiptageirans. Algengt er 

að tæknimenn í fjarskiptum bæti þekkingu sína með alþjóðlega viðurkenndum prófgráðum frá 

Microsoft og Cisco svo dæmi séu tekin. Þar að auki er einnig eftirspurn hjá fjarskipta-



56 
 

fyrirtækjum eftir starfsmönnum með bakgrunn einkum í viðskiptafræði, lögfræði og hagfræði. 

Háskólarnir eru taldir vera lítið sérhæfðir í menntun gagnvart fjarskiptageiranum. 

5.2.2. Sérfræðiþjónusta 

Fjarskiptaklasinn samanstendur af mörgum og misstórum fyrirtækjum og stofnunum. Þörf 

þessara skipulagsheilda fyrir hvers kyns sérfræðiþjónustu er því mismunandi. Þjónusta 

tækniráðgjafa, lögfræðistofa, verktaka og auglýsingastofa má þó telja mjög sérhæfða gagnvart 

fyrirtækjum í klasanum. Tækniráðgjafar og verktakar í þessum geira eru ekki margir en 

almennt taldir hæfir. Tækniráðgjöf kemur þó að miklu leyti frá erlendum búnaðar- og 

tæknibirgjum. Töluvert er um kærur á fjarskiptamarkaði og upp hefur safnast þó nokkur 

þekking á lögfræðistofum fyrir vikið. Fjarskiptafyrirtækin auglýsa að jafnaði mjög mikið og 

myndarlega og fer megnið af þeim viðskiptum gegnum innlendar auglýsingastofur. 

Viðskiptaráðgjöf er að líkindum miðlungssérhæfð heilt yfir. Sérhæfing einkum banka en 

einnig endurskoðenda og tryggingarfyrirtækja er minni. 

5.2.3. Samtök innan fjarskiptageirans á Íslandi 

Hið sérstæða er að engin skilgreind félagasamtök starfa innan vébanda fjarskiptageirans. Það 

er einkum að málefni fjarskiptaklasans séu til umræðu og vinnslu hjá hagsmuna-, félaga- eða 

fagsamtökum sem tilheyra frekar tengdum klösum. Dæmi um þetta er fjarskiptafaghópur um 

fjarskiptamál sem starfar undir merkjum Skýrslutæknifélags Íslands. „Markmið faghópsins 

eru í samræmi við markmið móðurfélagsins: 

• Breiða út þekkingu á fjarskiptum og stuðla að skynsamlegri notkun þeirra. 

• Skapa vettvang fyrir faglega umræðu um fjarskiptamálefni og efla tengsl milli þeirra 

sem áhuga hafa á sviðinu. 

• Stuðla að góðu siðferði við notkun fjarskipta. 

• Styrkja notkun íslenskrar tungu við umfjöllun um fjarskipti. 

• Koma með tillögur til stjórnar Skýrslutæknifélagsins um stefnumörkun þess á sviði 

fjarskipta og vera málsvari þess um fjarskiptamálefni. 

• Vinna með fulltrúa félagsins í fjarskiptaráði.“ (Skýrslutæknifélag Íslands, 2014) 
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5.2.4. Stjórnvöld 

Til stjórnvalda telst innanríkisráðuneytið sem fagráðuneyti bæði almennra- og öryggis-

fjarskipta. Fjarskiptasjóður hefur það hlutverk að vinna gegn markaðsbresti með opinberum 

fjárveintingum ef öðrum úrræðum er ekki til að dreifa. Sérhæfing innanríkisráðuneytis og 

fjarskiptasjóðs er nokkuð mikil. Ráðuneyti atvinnuvega og umhverfismála hafa einnig 

aðkomu einkum í tengslum við fjarskiptainnviði. Þar er sérhæfingin miðlungs. Sveitarfélögin 

hafa þó nokkra aðkomu að fjarskiptaklasanum og sérhæfing þeirra mismikil. 

Fag- og eftirlitsstofnanir verða að teljast mjög sérhæfðar. Þar er einkum átt við Póst- og 

fjarskiptastofnun og Samkeppniseftirlitið. Ýmis önnur opinber stoðþjónusta er minna eða lítið 

sérhæfð hér á landi.  

5.2.5. Birgjar fjarskiptaklasans 

Ytri birgjar fjarskiptaklasans eru hefðbundnir innlendir birgjar líkt og önnur fyrirtæki versla 

við og þar með lítið eða í best falli miðlung sérhæfðir fyrir fjarskiptafyrirtækin. Fáeinir  

innlendir birgjar endurselja tæknibúnað og þá oft sem hluta af stærri lausn sem innfelur 

uppsetningu, þjónustu og jafnvel rekstur. Þeir eru yfirleitt nokkuð sérhæfðir. Síðan eru það  

miðlungs eða mjög sérhæfðir erlendir birgjar hvers kyns tæknibúnaðar og kerfa sem 

fjarskiptin byggja á. Algengt er einkum meðal stærri fjarskiptafyrirtækja að tækni- og 

hugbúnaður er keyptur milliliðalaust frá erlendum birgjum. Það felst styrkur í því að eiga að 

öfluga erlenda birgja. 

5.2.6. Tengdir klasar 

Íslenski fjarskiptaklasinn býr við mikla nálægð, jafnvel skörun og núning við aðra klasa. Það 

liggur fyrir að fjarskipti fléttast daglega inn í tilveru og starfsemi nánast allra einstakinga og 

skipulagsheilda. Það eru þó nokkrar starfsgreinar eða klasar sem fjarskiptin tengjast nánar en 

öðrum. Stafræn miðlun er nú þegar að hluta til innan fjarskiptaklasans það er sá þáttur sem 

fellur undir starfsemi þjónustuveitna í kjarnanum. Fjarskipti eru nátengd og að hluta 

samtvinnuð upplýsingatækni. Dæmi eru um að fjarskipti hafa verið skilgreind bókstaflega 

sem hluti af íslenska upplýsingatækniklasanum samanber meistaraprófsritgerð Helga Rafns 

Helgasonar (2010). Fjarskipti og gagnaversiðnaður eru einnig nátengd og eru nú þegar 

kominn vísir að slíkum gagnversklasa hér á landi sem á vonandi eftir að stækka og dafna. 
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jafnframt. Allir ofangreindir klasar eru nátengdir fjarskiptaklasanum. Klasar í orkuiðnaði, 

ferðaþjónustu, heilbrigðisstarfsemi og ferðaþjónustu eru einnig tengdir eða með augljósan 

snertiflöt við fjarskiptaklasann. 

5.2.7. Viðskiptavinir 

Svo til allir einstaklingar og skipulagsheildir á landinu eru beinir og óbeinir neytendur 

fjarskipta. Á klasakortinu eru tilgreindir markhópar sem einnig mætti flokka og skilgreina 

með öðrum hætti. Vandfundin er sú atvinnugrein sem bætt fjarskipti geta ekki styrkt á 

einhvern hátt. Því er óhætt að skilgreina fjarskiptaklasann sem stuðningsklasa fyrir allt 

þjóðfélagið. Heilbrigður og þróaður fjarskiptaklasi stuðlar að uppfærslu alls samfélagsins og 

þar með klasa sem þar heyja sína lífsbaráttu.  

 

Þegar að demantur íslenska fjarskiptaklasans er metinn með hliðsjón af niðurstöðum 

rannsóknarinnar kemur margt athyglisvert í ljós. Rannsóknin er þannig hugsuð að verið er að 

kanna vísbendingar um stöðu og mögulega þróun tiltekinna þátta. Rannsóknin dregur þannig 

fram vísbendingar um þætti sem mætti bæta. Umfjöllun um demant fjarskiptaklasans tekur 

mið af slíkum vísbendingum. 

Mynd 10. Demantur íslenska fjarskiptaklasans.
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5.3. Framboðsskilyrði 

Mannauður eru metinn nokkuð góður yfir það heila. Þjóðin er almennt vel menntuð, en 

fjarskiptaklasinn er þó í mikill samkeppni um hæft tæknifólk við aðrar starfsgreinar og telja 

viðmælendur jafnvel að sú samkeppni sé að aukast og það sé ekki lengur eins eftirsóknarvert 

fyrir tæknimenntaða að vinna í geiranum. Áherslur í námsleiðum háskólanna falla heldur 

ekkert sérstaklega að þörfum fjarskiptafyrirtækja. Klasinn býr ekki að teljandi 

hagsmunasamtökum. Kostnaður fjarskiptafyrirtækja og þar af leiðandi viðskiptavina þeirra  

vegna fjarskipta-sambanda um sæstrengi við útlönd er hér mjög hár. Staðan er sæmileg í 

augnablikinu en blikur á lofti. Þennan þátt telja viðmælendur að þurfi að uppfæra.  

Reglugerðarumhverfið gagnavart fjarskiptafyrirtækjum er talið nokkuð heilsteypt en frekar 

íþyngjandi. Viðmælendur vildu sjá það einfaldað og gert skilvirkara með hliðsjón af fámenni, 

stjálbýli og náttúrufari hér á landi. Víkja þurfi frá áherslum á samkeppni í uppbyggingu 

innviða.  

Aðgengi að fjármagni var ekki nefnt sem sérstakt vandamál. Næg nýtanleg vistvæn orka til 

staðar. Öll lögheimili og vinnustaðir með heilsársbúsetu eiga kost á einhvers konar sítengdu 

netsambandi. 

Fyrirliggjandi innviðir eru almennt taldir í góðu horfi. Þó liggur fyrir að sífellt minna 

fjármagni er varið til viðhalds á vegum, flugvöllum og höfnum landsins.  

Miklum fjármunum þarf að verja til uppbyggingar fjarskiptainnviða næstu árin ef takast á 

að ná fram markmiðum fjarskiptaáætlunar um aðgengi, öryggi og afköst fjarskipta. 

Endurnýjun og uppfærsla raforkudreifikerfis einnig talin brýn.  

Tæknistig er almennt mjög gott. Rannsóknir í tengslum við fjarskipti eru óverulegar en eru 

engu að síður ekki talin hamlandi.  

Framboðsskilyrði fjarskiptaklasans eru því samkvæmt þessu ásættanleg en það er ekki 

sjálfgefið að svo verði í framtíðinni. Uppfærsla demantsins er viðfangsefnið. Rétt er þó að 

hafa í huga að veikleikar eða göt demantnum geta út af fyrir sig verið hvati til nýsköpunar.  

5.4. Eftirspurnarskilyrði 

Eftirspurnarskilyrðin eru almennt góð. Atvinnulíf er þróað og nýjungagjarnir og kröfuharðir 

notendur á heimamarkaði veita fyrirtækjunum gott aðhald og stuðla að samkeppni. 
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Fjarskiptanotkun mælist almennt mikil og jafnvel mest á heimsvísu samanber netnotkun hér á 

landi. Heimamarkaðurinn er þó mjög smár á alþjóðlegan mælikvarða, vex hægt og lega 

landsins býður ekki upp á mikla stækkunarmöguleika. Tekjur frá erlendum aðilum eru ekki 

miklar og starfsemi íslenskra fjarskiptafyrirtækja á erlendir grund er takmörkuð.  

Gagnaversiðnaðurinn vex hægar en vonir stóðu til. 

5.5. Stefnumótun, skipulag og samkeppnisaðilar 

Samkeppni er almennt mikil á fjarskiptamarkaði og fer vaxandi ef eitthvað er. Samkeppnin er 

þó mismunandi eftir mörkuðum.  Lagaramminn er talinn nokkuð góður þó hann megi bæta. 

Íslensk fjarskiptafyrirtæki keppa ekki á jafnræðisgrundvelli við erlenda keppinauta hvað 

varðar skattamál og regluverk. Enginn opinber stuðningur er þó við nýsköpun í 

fjarskiptaklasanum. Þó að rofi til í efnahagsmálum þá ríkir nokkur óvissa meðal annars vegna 

gjaldeyrishafta sem gera erlenda fjárfestingu í geiranum enn ólíklegri en ella.  

 

5.6. Tengdar greinar og stuðningsgreinar  

Fjarskiptaklasinn býr að nálægð við upplýsingatækniklasann á Íslandi. Mikil samkeppni er 

milli fyrirtækja í þeim klasa sem kemur fjarskiptafyrirtækjum til góða. Helstu birgjar 

fjarskiptafyrirtækjanna eru í fremstu röð á sínu sviði sem er kostur. Ókosturinn er sá að þeir 

eru svo til allir erlendir.  
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6. Viðtöl og könnun 

Markmið með þessari rannsókn eins og fram hefur komið var að ná fram lýsandi og hagnýtum 

upplýsingum sem hægt er vinna með í þeim tilgangi að svara rannsóknarspurningum sem 

settar eru fram. Rannsakandi valdi að setja upp könnun sem lögð var fyrir valda viðmælendur. 

Viðmælendur fylltu út í könnunin og ræddu samhliða um svörin eða annað sem þeim fannst 

skipta máli. Þessi aðferð gafst mjög vel. Með þessari aðferð var gagna aflað um virkni 

fjarskiptaklasans, samkeppniskrafta á þremur fjarskiptamörkuðum og verkefnaflokka í 

mögulegu fjarskiptaklasasamstarfi. 

Greiningu á vikni fjarskiptaklasans felst hér í mati því hversu virk samskipti eru milli 

lykilaðila innan klasans. Notaðar eru skemmtilegar myndlíkingar eins og samskiptagjár og 

brýr. Bæði er horft til þess hver samskiptin eru milli aðila í dag og þá hvort mikilvægt sé að 

bæta þau ef svo ber undir.  

Að því loknu kemur að greiningu á samkeppniskröftum á fjarskiptamarkaði. Þessi greining 

er þungamiðjan í greiningarkaflanum. Hér er á ferðinni klassísk Porter greining. Staða og 

þróun samkeppniskrafta á markaði gefur vísbendingu um framleiðni fyrirtækjanna og hvernig 

hún kann að þróast. Til einföldunar má segja að hugtökin samkeppnishæfni og framleiðni séu 

nátengd. 

Síðasti hluti greiningarinnar snýr að mögulegu fjarskiptaklasasamstarfi í tilteknum 

verkefnaflokkum. Spurt er um mikilvægi 10 skilgreindra verkefnaflokka og jafnframt spurt 

hversu líklegt það sé að árangur myndi nást í hverjum verkefnaflokki í fjarskiptaklasa-

samstarfi. 

Í lok greiningarkaflans er gerð grein fyrir þremur þáttum sem viðmælendum var tíðrætt 

um.  Þættirnir eru framleiðni, fjarskiptainnviðir og afstaða til klasasamstarfs. 

6.1. Opin og uppbyggileg samskipti og samstarf 

Á viðtalsrammanum kom fram eftirfarandi texti ásamt spurningum í lokin: 

Í klasasamstarfi er lögð áhersla á opnar boðleiðir, virk samskipti og samstarf milli aðila 

innan klasans í skilgreindum verkefnum. Hvernig metur þú stöðu þannig samskipta og 

samstarfs í dag milli eftirfarandi aðila? Er raunveruleg þörf á úrbótum? 
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Tafla 5. Opin og uppbyggileg samskipti og samstarf – svör við könnun. 

 

6.1.1. Milli fjarskiptafyrirtækja 

Af þeim ellefu viðmælendum sem tóku afstöðu sögðu sjö að opin og uppbyggileg samskipti 

og samstarf milli fjarskiptafyrirtækja væru lítil, þar af fimm frá markaðsaðilum. Fjórir af 

þessum viðmælendum sögðu þau reyndar vera lítil sem engin, þó þeir hafi merkt við lítil. Allir 

viðmælendur fyrir utan einn, sem ekki hafði skoðun, töldu mikilvægt að bæta þessa stöðu, það 

er að auka samskipti og samstarf milli fjarskiptafyrirtækja. Samkeppnislög setja aðilum á 

fjarskiptamarkaði vissulega miklar skorður er kemur að hvers konar samskiptum og einnig 

samvinnu. Samkeppnislögin eru því mjög mótandi að sögn og jafnframt hamlandi að þessu 

leyti. Það endurspeglaðist skýrt í afstöðu viðmælenda.  

 

V2„Á smásölustiginu eru lítil sem engin samskipti milli 

fjarskiptafyrirtækja. Í raun er það til vansa… Það er betra að 

gera ekki neitt vegna þess að þá gerir þú ekkert rangt sko…“ 

 

V4„Lítil en misjafnt. Það eru oft ákveðin samskipti milli 

tæknimanna. Það eru ákveðin layers sem eiga erfitt með að tala 

saman. Viðskiptastjórnar að glíma í samkeppni til dæmis. Þetta 

er mikilvægt að bæta. Það eru ákveðin fyrirtæki sem eru 

ofsalega einangruð,… “   

 

V12„Heilt yfir mjög lítil. Það eru undantekningar eins og 

Voda(fone) og Nova um samstarf í rekstri. En það er bara eitt 

dæmi. Samkeppnislögin setja þessu miklar hömlur. Menn mega 

ekki tala saman nema með milligöngu opinberra aðila eða 

Opin samskipti og samstarf milli 
fjarskiptafyrirtækja og tengdra aðila 
fjarskiptageirans í dag Mikil Miðlungs Lítil Engin

Mikilvægt 
að bæta

Síður 
mikilvægt 
að bæta

Hef ekki 
skoðun

Milli fjarskiptafyrirtækja 6,8,9,11
1,3,4,5,7,1
0,12 2

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,11,12 10

Milli fjarskiptafyrirtækja og stjórnvalda/stofnana
5,8,9,10,11
,12 1,2,3,4,6,7

1,2,3,6,7,8,
9,10,11 12 5

Milli fjarskiptafyrirtækja og menntastofnana
1,2,3,5,6,7,
8,9,10,12 4

1,2,3,4,5,7,
8,10,12 6,9 11

Milli fjarskiptafyrirtækja og rannsóknarstofnana 1,6,10,12
2,3,4,5,7,8,
9 1,2,7,8, 10 3,4,5,9, 12 6,11

Milli fjarskiptafyrirtækja og fjármálastofnana 6,10 4,5,8,9,12 1,2,3 1,2,3,8, 12 5,6,7,9, 10 4,11
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þannig. Held að það sé mikilvægt fyrir svona lítið land að bæta 

þetta til þess að auka samkeppnishæfnina.“ 

6.1.2. Milli fjarskiptafyrirtækja og stjórnvalda/stofnana 

Af þeim ellefu sem tóku afstöðu töldu sex fulltrúar markaðsfyrirtækja að opin og uppbyggileg 

samskipti og samstarf milli fjarskiptafyrirtækja og stjórnvalda/stofnana vera lítil og jafnvel 

lítil sem engin. Sex viðmælendur, þar af tveir frá markaðsfyrirtækjum, töldu samskiptin og 

samstarfið vera miðlungs. Greinilegt er að samskipti fjarskiptafyrirtækja við stjórnvöld eru 

mismunandi og mis opin og uppbyggileg. Nánast allir viðmælendur töldu hins vegar 

mikilvægt að bæta samskipti og samstarf við stjórnvöld. 

 

V1„Milli fjarskiptafyrirtækja og stjórnvalda yfirleitt leiðindi, 

japl og juml… mættu vera miklu meiri“ 

 

V2„Þar eru samskiptin ekki mikil en einhver. Þau eru mjög 

áreitisdrifin.“ 

 

V5„Í þokkalegu horfi, en t.d. hjá Samkeppniseftirliti myndum 

við vilja hraðari úrlausn mála. Það háir þessum bransa mikið 

hvað málin taka langan tíma þar, mjög slæmt. Yfirleitt þegar að 

niðurstaða kemur, til dæmi einhverjar sektir, þá hjálpar það þeim 

sem kvartar yfirleitt ekki neitt. Það sem hjálpar þeim er þegar að 

samkeppnisástandið er lagað og það hjálpar þeim að keppa, en 

ekki eftir nokkur ár þegar að málið er hreinlega búið á 

markaðnum…“ 

 

V9„Þau eru miðlungs mikil en mjög góð og svona miðlungsþörf 

að bæta. Alltaf hægt að bæta. Við höfum átt mjög góð samskipti 

við PFS og unnið erindi náið með þeim.“ 

6.1.3. Milli fjarskiptafyrirtækja og menntastofnana 

Öllum viðmælendum fyrir utan þrjá bar saman um að opin samskipti og samstarf milli 

fjarskiptafyrirtækja og menntastofnana væru lítil sem engin og mikilvægt væri að bæta þau.  
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V2„Þar eru samskiptin allt of lítil og mikilvægt aftur að bæta. 

Við höfum oft talað um þetta… að vinna verkefni sem vinnast 

ekki inn í fyrirtækjunum, svona þróunarverkefni og verkefni 

sem eru svona meira út fyrir businesskeisin. Við eyðum mestum 

tíma í það sem gefur okkur mest eðlilega.“ 

 

V5„Af þessu öllu finnst mér mikilvægast að bæta samskiptin við 

menntastofnanir. Það er svo mikil fjarlægð á milli þess sem er 

að gerast í til dæmis háskólahlutanum og því sem er að gerast í 

fjarskiptabransanum og fyrirtækjunum. Finnst engin rétt 

samskipti og samstarf þar.“ 

 

V7„Ekki orðið var við díalog milli menntageirans og 

fjarskiptafyrirtækjanna. Þetta er pínulítið bara í mýflugu mynd 

sko.“ 

6.1.4. Milli fjarskiptafyrirtækja og rannsóknarstofnana 

Staða samskipta og samstarfs milli fjarskiptafyrirtækja og rannsóknarstofnanna og mikilvægi 

þess að bæta, skar sig svolítið úr í þessari könnun. Sjö af ellefu viðmælendum töldu 

samskiptin og samvinnuna yfir höfuð ekki vera til staðar. Þó að fimm viðmælendur teldu 

mikilvægt að bæta þá töldu sex það síður mikilvægt. Skýringarnar viðmælenda voru einkum 

þær að starfsemi fjarskiptafyrirtækja byggðist á reyndri tækni og mikilvægi rannsóknastarfs 

fyrir geirann væri þar af leiðandi ekki mikið. Fyrirtækin njóta frekar góðs af rannsóknarstarfi 

stórra alþjóðlegra birgja sinna eða fá þekkingu eftir öðrum leiðum. 

 

V2„Við erum lítil og þurfum að þróa okkur og tækniþróun er 

hröð. Þegar við viljum bæta okkur og þróa þá er ein leið til þess 

að komast að upplýsingum er að kaupa ofboðslega dýrar 

skýrslur frá einhverjum út í heimi til þess að skilja hlutina betur 

en það er oft ódýrari leið heldur en að byggja alla þekkinguna 

upp innanhúss, samt svo dýrt. Þekkingin er oftast til bara ekki 

hérna innan landsins. Fjarskipti eru oftast nokkrum árum á 
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undan annar staðar. Hér er fjárfestingin minni og færri 

sérfræðingar og þróunarvinna í gangi. Þannig að við getum fylgt 

í kjölfarið en gerum það ekki sjálfkrafa.“ 

 

V6„Við erum ekki í þannig geira hér á landi að rannsóknir séu 

föndamental. Erlendis eru alvöru rannsóknir. Við erum að 

deploja hér sjáðu til. Við erum meira framarlega í heiminum í 

sjávarútvegi og geothermal og svoleiðis. Við fáum aldrei þann 

stimpil að verða gott rannsóknarsetur í fjarskiptum, við erum 

ekki af því kalíberi og stærðargráðu.“ 

6.1.5. Milli fjarskiptafyrirtækja og fjármálastofnana/banka 

Þó að flestir viðmælendur hafi talið samskipt og samstarf við fjármálastofnanir vera lítil eða 

engin þá voru skiptar skoðanir um bæði stöðuna og mikilvægi úrbóta. Útskýra þurfi fyrir 

nokkrum aðilum að ekki væri verið að spyrja um magn eða gæði samskipta eða samstarfs 

vegna hefðbundinna viðfangsefna fyrirtækis og viðskiptabanka þess. Ljóst var að margir 

viðmælendur höfðu ekki hugleitt mögulegt mikilvægi samskipta og samvinnu við þessa aðila í 

því samhengi sem hér um ræðir. Af þessum sökum dvöldu viðmælendur ef til vill lengur við 

þessa spurningu en búist mátti við fyrirfram. 

 

V2„Myndi ekki segja að þar sé skilningur á rekstrinum. 

Sambandið við okkar banka er gott en það snýst bara um 

fjármögnun fyrirtækisins eins og stöðu þess gagnvart 

lánadrottnum og eigendum og svoleiðis.“ 

 

V2„Það er svo sem auðvelt að sjá þetta ef maður les 

greiningarnar hjá Vodafone, frá greiningardeildunum, að 

þekkingin er mjög lítil. “ 

 

V3„Það væri mjög gott ef fjármálastofnanir hefðu sérfræðinga 

sem skyldu fjarskiptabissnessinn.“ 
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V3„… þetta lýsir því vel að bankamenn hafa ekki hundsvit á 

bransanum, hafa lítið kynnt sér hann og vita lítið um út á hvað 

þetta gengur.“ 

 

V9„Þau eru mikil og góð. Bankinn hefur skilning á mínum 

bisness… Þeir hafa áhuga á bættri arðsemi.“ 

 

V5„Við höfum ekki átt í miklum samskiptum við slíka aðila þó 

aðeins eins og í þessum netöryggismálum… sem hefur verið 

hjálplegt, sameiginlegir hagsmunir og sambærileg þekking.“ 

6.1.6. Samantekt 

Þessi niðurstaða ber þess merki að fjarskiptaklasinn á Íslandi er ekki virkur 

klasi. Það er ekki mikil samvirkni eða samspil milli þessara hagsmunaaðila 

innan klasans. Það er helst að einhver samskipti séu á milli fjarskipta-

fyrirtækjanna sjálfra og milli þeirra og stjórnvalda en þá er ekki sjaldnar en 

ekki um að ræða uppbyggileg og virk samskipti. Lítil virk samskipti eru á 

jafnframt á milli fjarskiptafyrirtækja og menntastofnana sem og lítil sem engin 

milli fjarskiptafyrirtækja og fjármálastofnana með þeirri undantekningu að 

fjarskiptafyrirtæki með opinbert eignarhald á í góðum samskiptum við sinn 

banka. Samskipti milli fjarskiptafyrirtækja og rannsóknarstofnana eru lítil sem 

engin. Þegar kom að raunverulegri þörf á úrbótum þá var afstaða viðmælenda 

nokkuð afgerandi sú að mikilvægt væri að bæta samskiptin milli fyrirtækjanna 

og við stjórnvöld og menntastofnanir. Afstað viðmælenda til bættra samskipta 

og samvinnu við rannsóknarstofnanir og fjármálastofnanir var eiginlega kofin. 

Jafn margir töldu mikilvægt að bæta en jafnmargir síður mikilvægt að bæta. 

Heilt yfir má segja að samskipti og samstarf milli þessara hagsmunahópa séu 

frekar lítil og lítt til þess fallin að stuða að samvirkni eða samspili innan 

klasans. Flestir viðmælenda töldu hins vegar mikilvægt að bæta þar úr. Hefði 

niðurstaðan verið á þá leið að aðilar telji úrbætur síður mikilvægar þá hefði það 

gert formgert klasasamstarf í framtíðinni mjög krefjandi ef ekki ómögulegt. 
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6.2. Samkeppniskraftar á fjarskiptamarkaði 

Samkeppniskrafta greining sem Porters er megin verkfærið sem notað er í þessari rannsókn til 

að varpa ljósi á núverandi stöðu samkeppni innan fjarskiptaklasans sem og líklega þróun 

þeirra. Nánar er fjallað um samkeppniskraftagreiningu í kafla 3.  

Eins og gera má ráð fyrir þá er samanlagður einstaklings-, fyrirtækja- og heildsölu-

markaður nokkuð stór á Íslandi. Það orsakast af því einkum að nánast allir einstaklingar frá 

barnsaldri eru í það minnsta neytendur einhvers konar fjarskipta. Allflestir einstaklingar eru 

jafnframt áskrifendur af fjarskiptaþjónustu hvort heldur greitt er fyrir hana með beinum eða 

óbeinum hætti. Gera má fastlega ráð fyrir því að allflestir ferðamenn sem hingað koma notist 

við íslensk fjarskiptakerfi og þjónustu. Það er því eftir töluverðu að slægjast á einstaklings-

markaði. Sama gildir um fyrirtækjamarkaðinn. Svo til öll fyrirtæki með einhvern teljandi 

rekstur þurfa á fjarskiptaþjónustu að halda.  

Heildsölumarkaðurinn er jafnframt töluvert umfangsmikill og nauðsynlegur heilbrigðri 

samkeppni á smásölustiginu og því mikilvægur hluti af virðiskeðjunni.  

Í þessari rannsókn var ekki farið svo djúpt að spyrja um stöðu og þróun samkeppniskrafta í 

einstökum þjónustuþáttum á hverjum af þessum mörkuðum. Það var heldur ekki tilgangur 

rannsóknarinnar. Tilgangurinn var sá að draga fram vísbendingar um stöðu samkeppniskrafta 

almennt á umræddum mörkuðum og hvert þeir virðast var að stefna.  

Mikilvægt er að draga upp einhvers konar yfirlit yfir fyrirtæki og opinbera aðila á 

íslenskum fjarskipamarkaði við umræðu um niðurstöður könnunarinnar. Á töflu 6 má sjá slíkt 

yfirlit.  Hér er búið að flokka markaðsaðila gróflega eftir því á hvaða mörkuðum voru til 

rannsóknar þeir helst starfa. Blár, grænn og rauður litur er ennfremur notaður til þess að gefa 

hugmynd um stærð / umsvif hvers markaðsaðila á hverjum markaði. Þessi flokkun er 

grófáætluð út frá eigin þekkingu og tilfinningu rann-sakanda þar sem engar heildstæðar 

upplýsingar eru fyrirliggjandi um þessa þætti. Taflan ætti þó að gefa vísbendingu um fjölda 

aðila, staðsetningu þeirra á mörkuðum og stærð / umsvif sem gott er að hafa til hliðsjónar. 

Reitir sem eru hálfir af lit tákna takmarkaða starfsemi eða lítil umsvif viðkomandi aðila í 

viðkomandi lagi. 
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Tafla 6. Umsvif fjarskiptafyrirtækja á einstaklings-, fyrirtækja- og heildsölumarkaði.
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6.3. Samkeppni milli fjarskiptafyrirtækja á smásölumarkaði 

Á viðtalsrammanum kom fram eftirfarandi texti ásamt spurningu í lokin: 

Fyrirtæki keppa sín á milli um viðskiptavini sem setur pressu á framlegð - birgjar vilja hátt 

verð fyrir sína vöru - viðskiptavinir lágt verð fyrir sem mest gæði - nýir aðilar vilja hluta af 

arðsömum mörkuðum - staðgönguvara eða þjónusta getur að fullu eða verulegu leyti komið í 

stað annarrar. Allt hefur þetta áhrif á samkeppni og þar með afkomu og samkeppnishæfni 

fyrirtækja. Hvernig metur þú áhrif þessara samkeppniskrafta á fjarskiptamarkaðinn á Íslandi 

og hvernig eru þessir kraftar að þróast? 

 

Tafla 7. Samkeppniskraftar á smásölumarkaði – svör við könnun. 

 

 

Svör viðmælenda benda eindregið til þess að samkeppni milli fjarskiptafyrirtækja á 

smásölumarkaði sé mikil og sé heldur að aukast. Af þeim ellefu viðmælendum sem tóku 

afstöðu telja níu þeirra að samkeppnin sé mikil, þar með taldir sjö frá markaðsaðilum. Tveir 

viðmælendur töldu hana miðlungs en enginn taldi hana litla. Viðmælendurnir voru ekki eins 

samstíga þegar kom að mögulegri þróun samkeppni á smásölumarkaði. Sex töldu að 

samkeppnin væri að aukast, þar af fjórir frá markaðsaðilum. Fjórir viðmælendur töldu að 

samkeppnin stæði í stað, þar af þrír frá markaðsaðilum. Enginn viðmælandi taldi hana fara 

minnkandi.  

 

V7„Held hún sé frekar að aukast heldur en hitt, það er á hreinu. 

Markaðurinn er að stækka, aukast. Maður sér gríðarlegan vöxt í 

prósentum og krónum. Nýir aðilar að koma inn og ná að kroppa.“ 

 

Samkeppniskraftar á 
smásölumarkaði Mikil

Mið-
lungs Lítil

Er að 
aukast 

Stendur í 
stað

Er að 
minnka

Hef ekki 
skoðun

Samkeppni milli fjarskiptafyrirtækja
1,2,3,4,5,
6,7,10,11 8,12

1,2,3,5,7,
10,12 4,6,8,11

9

Vald og samningsstaða birgja fjarskiptafyrritækja
2,4,5,6,7,
8,12 3,10,11 10

2,4,5,7,8,
11,12 3,6

1,9

Vald, samningsstaða viðskiptavina á fyrirtækjamarkaði 2,3,10,11
5,6,7,8,  
12

2,3,5,6,8,
12 11 10

1,4,9

Vald, samningsstaða viðskiptavina á einstaklingsmarkaði3,5,7 1,2,11 6,8,10,12 2,3,8
5,6,7,10,
11,12

1,4,9

Ógn af staðkvæmdarvöru 1,2,11
3,4,5,6,7,
8 10,12

2,3,4,5,7,
8,11,12 6

1,9,10

Hindranir fyrir nýja aðila að koma inn á markaðinn 7,12 2,4,8,10
1,3,5,6, 
11

2,5,6,8, 
12

1,3,4,7, 
11

9,10
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Viðmælendur bentu meðal annars á að sterkir innlendir aðilar væru að fikra sig inn á 

smásölumarkaðinn með nýjungar í vöruframboði. Í því sambandi er rétt að hafa í huga að um 

er að ræða nokkuð fjölbreytta þjónustu svo sem talsíma-, farsíma-, gagnaflutnings- og 

internetþjónustu auk breiðbandssjónvarps. Talað var um að samkeppnin rísi í bylgjum 

samhliða innkomu nýrra aðila á markaðinn sem hjaðnaði þess á milli. Samkeppnisaðilar 

virðast bregðast hratt við nýjum tilboðum hvors annars. Nefnt var jafnframt að 

fjarskiptafyrirtækin auglýsi mikið sem gefur til kynna mikla samkeppni en þau keppi síður á 

verðum. Viðmælendum var tíðrætt um stóraukna erlenda samkeppni einkum í myndefni og 

margs konar netþjónustu. Þessi vaxandi erlenda samkeppni væri nokkuð nýtilkomin en væri 

þegar farin að segja verulega til sín, taka markaðshlutdeild frá innlendum fyrirtækjum, sem sé 

þróun sem ekki sjái fyrir endann á.  Einn viðmælandi taldi að samkeppnin milli innlendra 

smásöluaðila gæti jafnvel orðið aukaatriði í stóru myndinni haldi vinsældir erlendra 

þjónustuveitna áfram að aukast.  

 

V2„Netflix með 20.000 kúnna. Þetta er svo vel gert hjá þeim. 

Svo fer maður inn á íslensku kerfin og maður kann ekkert á 

þetta, þeir viðurkenna að geta ekki keppt og hvað þá.“ 

 

Eitt helst einkenni samkeppni á smásölumarkaði í fjarskiptum á Íslandi er talin vera smæð 

markaðarins. Samkeppnin stendur um fáa viðskiptavini, markaðurinn stækkar hægt og 

afmarkast að mestu við Ísland. Þetta leiðir af sér mikla og harða samkeppni milli 

fjarskiptafyrirtækjanna.  

 

V6„Hér er hreinlega markmið að knésetja hin fyrirtækin, þeim 

mun færri… bara það að 365 ætli inn á markaðinn, þó þeir eigi 

engin kerfi, bara það að senda þessi skilaboð út á markaðinn og 

ráða fyrrverandi forstjóra Símans. Þeir verða eitur í beinum allra 

hinna samstundis. Þeir ætla ekki að búa til nýja kúnna heldur að 

taka af þeim sem eru fyrir. “ 

6.3.1. Vald og samningsstaða birgja fjarskiptafyrirtækja á smásölumarkaði 

Viðmælendur voru nokkuð sammála um að vald og samningsstaða birgja fjarskiptafyrirtækja 

á smásölumarkaði væri nokkuð mikil. Sex töldu svo vera, þar af fimm frá markaðsaðilum. Þrír 
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sögðu valdið og samningsstöðuna miðlungs, þar af einn frá markaðsaðila. Enginn taldi hana 

litla. Viðmælendur voru hins vegar flestir á því að vald og samningsstaða birgja stæði í stað 

eða sjö af þeim tíu sem tóku afstöðu, þar af fimm frá markaðsaðilum. Tveir markaðsaðilar 

töldu hana fara minnkandi en einungis einn viðmælandi taldi að vald þeirra væri að aukast. 

Nokkrir viðmælendur bentu á  mikilvægi þess að gera greinarmun á erlendum og innlendum 

birgjum. Erlendir birgjar væru oft á tíðum stórir alþjóðlegir búnaðarframleiðendur eða 

efnisveitur sem hefðu í krafti stærðar sterka samningsstöðu gagnvart litlum íslenskum 

fyrirtækjum. Innlendir birgjar eru einna helst heildsöluaðilar á gagnasamböndum sem bera 

ýmist kvaðir eða ekki. Fjöldi innlendra birgja er einnig mismunandi eftir landsvæðum sem 

hefur áhrif á staðbundna samkeppni. Innlendir heildsölubirgjar smásölufyrirtækjanna eru fáir 

og því er markaðurinn þröngur.  

 

V2„Það er þannig að þeir eru fáir og því er vald þeirra mikið. 

Aftur á móti er samanburðurinn ekki mikill. Birgjarnir eru 

erlend stórfyrirtæki og í því samhengi erum við pínu pínu lítil og 

hins vegar innlendir birgjar sem eru regúleraðir. Þeir hafa mikið 

vald og við ekki sterka samningsstöðu og í raun ekki mikið val. 

Míla er með einingaverð sem er ekki hægt að karpa um sko. 

Ætlarðu að kaupa eða ekki.“ 

6.3.2. Vald og samningsstaða viðskiptavina á fyrirtækjamarkaði 

Af þeim níu sem tóku afstöðu töldu fimm viðmælendur, þar af fjórir frá markaðsfyrirtækjum, 

að vald og samningsstaða viðskiptavina fjarskiptafyrirtækja á fyrirtækjamarkaði væri 

miðlungs mikið. Fjórir viðmælendur, þar af tveir frá markaðsaðilum, töldu það vera mikið. 

Enginn taldi það lítið.  

Sex viðmælendur, þar af fimm markaðsfyrirtæki, voru þeirrar skoðunar að valdið eða 

samningsstaðan væri að aukast. Einn viðmælandi taldi valdið standa í stað og einn taldi að 

það fara minnkandi. Vald og samningsstaða viðskiptavina á fyrirtækjamarkaði er samkvæmt 

þessu frekar mikið og hvorki að aukast né minnka. Fyrirhöfn er einn af þeim þáttum sem 

virðast hamla gegn því að fyrirtæki skipti um þjónustuaðila. 

 

V2„Á fyrirtækjamarkaði er valdið miklu meira hjá 

viðskiptavininum. Verðið er að hrynja. Fyrirtækin eru svo 
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mikilvægir viðskiptavinir fyrir fjarskiptafyrirtækin og þau hafa 

svo mikil áhrif hvert og eitt þeirra og samningsstaðan því mjög 

sterk.“ 

 

V7„Þarna er meira undir. Hvað sem þú gerir þá gera menn þér 

erfitt að hreyfa þig. Það er soldið umstang að skipta. Valdið er 

bara svona miðlungs.“ 

6.3.3. Vald og samningsstaða viðskiptavina á einstaklingsmarkaði 

Skoðanir voru nokkuð skiptar í þessu atriði. Þrír markaðsaðilar mátu samningsstöðu 

viðskiptavina á einstaklingsmarkaði mikla. Þrír viðmælendur sögðu samningsstöðuna 

miðlungs, þar af tveir frá markaðsaðilum. Fjórir viðmælendur töldu samningsstöðu 

einstaklinga vera litla, þar af tveir frá markaðsaðilum. Þessi skoðanamunur kemur að hluta til 

vegna mismunandi sjónarhorns og skilnings á hugtökunum vald og samningsstaða. Sumir 

viðmælendur mátu samningsstöðu út frá aðstöðu til að hafa áhrif á verð meðan aðrir horfðu 

frekar til fjölda valkosta. Viðmælendur voru almennt sammála því að verð og skilmálar í 

tilboðum á einstaklingsmarkaði væri nokkuð ósveigjanleg og erfitt væri að bera saman tilboð 

mismunandi þjónustuaðila. Úrval tæknilausna og áskriftarleiða í ýmsum þjónustuþáttum væri 

þó talsvert einkum á þéttbýlli svæðum. Samkvæmt þessu er erfitt að alhæfa um vald og 

samningsstöðu einstaklinga. Valdið til velja er talsvert en háð staðsetningu. Síður er hægt að 

semja um verð en úrval þjónustuleiðir vegur þar upp á móti. Vald viðskiptavina mætti því 

segja að væri miðlungs og ekki sé útlit fyrir að það sé að breytast. 

 

V2:„Einstaklingar eiga auðvelt með að skipta eins og við sjáum 

í hverjum mánuði enda er allur strúktúr í bransanum orðinn 

þannig að það er auðvelt að skipta sem er gott fyrir 

viðskiptavininn. Hann er minna að bartera um verð og duglegur 

að velja það sem hann vill.“ 

 

V12„Frekar lítil, geta farið á milli en skilmálar eru niðurnegldir 

fyrir einstaklinga. Fyrirtækin hafa meira svigrúm.“ 
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V7„Miðað við þennan markað, það val sem er í boði, þá verð ég 

að segja að samningsstaða einstaklingsins er bara mjög góð. Það 

er tiltölulega einfalt að breyta en auðvitað er þetta mikið rask.“ 

6.3.4. Ógn af staðkvæmdarvöru á smásölumarkaði 

Sex viðmælendur úr hópi markaðsaðila sem tóku afstöðu töldu ógn af staðkvæmdarvöru vera 

miðlungs mikla. Þrír viðmælendur, þar af tveir frá markaðsaðilum, töldu ógnina vera mikla, 

einkum frá erlendum þjónustuaðilum. Tveir viðmælendur töldu hana litla. Það virtist ekki 

vera einfalt fyrir alla viðmælendur að yfirfæra hugtakið staðkvæmd heilt yfir á þjónustu í boði 

á fjarskiptamarkaði á Íslandi. 

 

V6„Varan þróast, hvenær er þetta ekki lengur sama varan. 

Sjónvarp færist yfir á The public Internet. Ég lít ekki á over the 

top, það er að streyma efni yfir netið, sem staðkvæmdarvöru. 

Fyrir neytandann er þetta áfram sjónvarp. Fjarskiptafyrirtækið 

gæti þó sagt hér er ég búinn að fjárfesta mikið í IP-TV kerfi en 

svo geta flestir sleppt því að kaupa af mér myndlykla.“ 

 

Afstaða tveggja markaðsaðila var hins vegar nokkuð afgerandi sú að ógnin væri þegar 

mikil og fyrir hendi. 

 

V2„Ógn af staðkvæmdarvöru er mjög mikil. Bisness módelið er 

meira og minna under threat. Ekkert flóknara. Meira og minna 

öll þjónusta sam við veitum er til ókeypis á netinu… 

raunkostnaður versus raunkostnaður fyrirtækis sem er annars 

vegar á milljarðamarkaði og hins vegar á 300.000 manna 

markaði. Þetta er stór ógn. Meira að segja Facebook Messenger 

er kominn með talvirkni. Þú þarft í raun ekkert annað en netið í 

farsímann og áskrift þá getur þú talað ókeypis… Nú geta 

eiginlega allir sem kunna eitthvað búið eitthvað til sem er 

staðkvæmdarvara við tal eða SMS eða eitthvað svoleiðis.“ 

 

V11„Klárlega mikil fyrir fjarskiptageirann og er að aukast 

nánast í öllu sem fjarskiptafyrirtækin eru að selja.“ 
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Svo til allir viðmælendur töldu ógn af staðkvæmdarvöru vera að aukast. Tveir 

viðmælendur töldu sig þegar sjá merki um viðbrögð innlendra markaðsaðila við þessari 

vaxandi ógn af erlendri staðkvæmdarvöru þá einkum myndefni. 

 

V12„Ég var ekki að sjá að þetta væri verulegt. Setti bara lítið en 

að aukast. Helst að nota internetið fyrir almenn fjarskipti til 

dæmis Skype á farsíma það er að nota gagnahliðina sem menn 

mæta með ógnarháum kostnaði fyrir gagnaflutning. Ég held að 

fyrirtæki eins og 365 vilji enga línu milli þjónustuþátta. Þeir eru 

að þróa sig í þá átt sýnist manni, hræra þessu öllu saman sem er 

erlent módel, sem er kannski þeirra viðbrögð til að mæta 

Netflix, VOD og þessum öllum annars konar 

sjónvarpsstöðvum.“ 

 

V7„Veit ekki alveg. Maður veltir fyrir sér hvort þessi breyting 

hjá Símanum að mæla allt sé leið til að blokka út mögulega aðra 

aðila sem herja á sjónvarpsþjónustuna þeirra.“ 

6.3.5. Hindranir fyrir nýja aðila að koma inn á markaðinn 

Sex viðmælendur töldu hindranir fyrir nýja aðila að koma inn á smásölumarkaðinn vera 

miðlungs miklar, þar af fjórir frá markaðsaðilum. Sex aðilar töldu hindranir hins vegar vera 

litlar, þar af fjórir frá markaðaðilum. Viðmælendur gerðu flestir greinarmun á tvenns konar 

hindrunum. Annars vegar hindrunum sem felast í regluverkinu og hins vegar hindrunum í 

formi fjármagns, tækni og hæfni sem til þarf til þess að ná árangri á þessum markaði. 

Viðmælendur voru heilt yfir nokkuð sammála um það að hindrunum á grundvelli 

regluverksins hafi verið að fækka umtalsvert á undanförum árum en aðrar stæðu í stað.  

 

V7„Ef við tökum þetta út frá laga- og reglugerðarumhverfi þá 

hefur þetta breyst mjög mikið. Það er himinn og haf á milli þess 

að koma inn á markaðinn núna en fyrir tíu til tólf árum. Það er út 

af lögum og reglugerðum og Póst- og fjarskiptastofnun sem er 

búin að læra, alveg helling. Það er búið að takast á við marga 

þætti og láta reyna á lagarammann. Búið að vinna á svona 
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tregðu hjá þeim sem lögin eiga við. Þar eru hindranir mikið að 

minnka.“ 

 

Viðmælendur voru einnig nokkuð sammála um að töluverðar hindranir fyrirfinnist þrátt 

fyrir hagstæðar breytingar á regluverkinu. Þær hindranir felist eftir sem áður í þeim 

fjármunum sem kosta þarf til, tækni og búnaði sem óhjákvæmilegt er fyrir sjálfstæða 

rekstraraðila að koma sér upp sem og hæfni starfsfólks og tæknikunnáttu. Þeir viðmælendur 

sem komu inn á þennan þátt töldu að þessar hindranir stæðu í stað einkum er varðar 

fjármagns-, tækni- og starfsmannaþáttinn og færu minnkandi í tengslum við þróun reglu-

verksins og aukna reynslu heildsöluaðila í þjónustu og samskiptum við smásöluaðila.  

 

V7„En varðandi fjárhagslegt bolmagn þá ertu með talsvert 

miklar hindranir og mjög flókinn markað. Þetta kostar mikið að 

ná upp svona critical mass þannig að þetta fari að skila. Það er 

bara eðli áskriftartekna. Þú verður að byggja upp innviði og 

miðju sem þú byggir ekki fyrir fyrstu hundrað kúnnanna heldur 

fyrstu þúsundirnar og þú ert bara að brenna þeim peningum. Það 

er takmarkað hægt að skala sig upp bæði í tækni og fólki… 

Síðan er það að þetta er flókið, bara það út af fyrir sig er 

hindrun.“ 

 

V12„Það eru miklar hindranir. Annað hvort áttu fullt af 

peningum sem þú vilt sökkva í þetta. Fáir stórir á markaðnum, 

þetta tekur langan tíma og menn verða að hafa sterk bein, 

talsverðar hindranir af ýmsu tagi.“ 

6.3.6. Samantekt einstaklingsmarkaður 

Samantekið þá mátu viðmælendur samkeppniskrafta á smásölumarkaði gagnvart einstak-

lingum þannig: 

• Samkeppni meðal fyrirtækja á einstaklingsmarkaði er mikil – er að aukast 

• Samningsstaða birgja er mikil – helst óbreytt 

• Samningsstaða einstaklinga er miðlungs – helst stöðug 
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• Ógn af nýjum samkeppnisaðilum er miðlungs – er að aukast 

• Ógn af staðkvæmdavöru er miðlungs og eykst – er að aukast 

 

Mynd 11. Samkeppnikraftar á smásölumarkaði. 

Lárétti ásinn segir til um hvernig hagnaður skiptist milli aðila. Birgjar á þessum markaði 

virðast samkvæmt þessu taka hlutfallslega stóran skerf af hagnaðinum og muni gera það 

áfram. Samkeppni er mikil og mun harðna milli fyrirtækjanna sem setur þrýsting á verð sem  

gæti að öllum líkindum leitt til verðlækkana sem kemur viðskiptavinum til góða. Hlutdeild 

fjarskiptafyrirtækja í hagnaðnum gæti því minnkað samkvæmt þessu að öllu öðru óbreyttu. 

Lóðrétti ásinn segir til um hversu mikill hagnaður af starfsemi í viðkomandi geira getur 

verið. Hafa skal hugfast að samkeppni milli fyrirtækjanna er mikil og mun aukst. Ógn af 

nýjum keppinautum er miðlungs og eykst. Talið er að þeim muni því fjölga. Sama gildir um 

ógn af staðkvæmdarvöru. Hún er miðlungs og von er á að staðkvæmdarvörum fjölgi. 

Samkvæmt þessu þá verður samkeppnisumhverfið mjög krefjandi fyrir fyrirtækin á þessum 

markaði þegar fram líða stundir. Fleiri aðilar gætu því haft minna til skiptanna á þessum 

markaði að öllu öðru óbreyttu.  

6.3.7. Samantekt fyrirtækjamarkaður 

Staða og möguleg þróun samkeppniskrafta á fyrirtækjamarkaði samkvæmt þessari rannsókn 

endurspeglar greiningu fyrir einstaklingsmarkaðinn fyrir utan einn þátt sem er samningsstöða 

viðskiptavina á fyrirtækjamarkaði.   
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Samantekið þá mátu viðmælendur samkeppniskrafta á smásölumarkaði gagnvart 

fyrirtækjum þannig: 

• Samkeppni meðal fyrirtækja á einstaklingsmarkaði er mikil – er að aukast  

• Samningsstaða birgja er mikil – helst óbreytt 

• Samningsstaða einstaklinga er miðlungs – helst stöðug 

• Ógn af nýjum samkeppnisaðilum er miðlungs – er að aukast  

• Ógn af staðkvæmdavöru er miðlungs og eykst – er að aukast 

 

Mynd 12. Samkeppnikraftar á fyrirtækjamarkaði. 

Staða og möguleg þróun samkeppniskrafta á fyrirtækjamarkaði er því sambærileg stöðu og 

þróun á einstaklingsmarkaði fyrir utan það að samningsstaða eða vald viðskiptavinarins á 

þessum markaði er talið muni aukast. Það getur þýtt að samkeppnisþrýstingur á 

fyrirtækjamarkaðnum kunni jafnvel að aukast meira en á einstaklingsmarkaði að öðru 

óbreyttu. Sviðsmyndin sem viðmælendur lýsa er sú að bæði birgjar og viðskiptavinir muni 

hafa sterka samningsstöðu á markaði þar sem samkeppnisaðilum og staðkvæmdarvörum 

fjölgar. Sannarlega krefjandi samkeppnisumhverfi það. Rannsóknin nær þó ekki til hlutfalls 

fjarskiptakostnaðar í rekstri fyrirtækja né skiptikostnaðar. Ef marka má almenna 

veltuaukningu á fjarskiptamarkaði þá eru þó vísbendingar um að markaðurinn sé að vaxa að 

heildarverðmæti. Á hinn boginn þá er skiptikostnaður töluverður á fyrirtækjamarkaði og 

samkvæmt einum viðmælanda þá er fyrirtækjum gert vísvitandi erfitt fyrir að skipta um 

þjónustuaðila.  
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6.4. Samkeppniskraftar á heildsölumarkaði 

Tafla 8. Samkeppniskraftar á heildsölumarkaði – svör við könnun. 

 

6.4.1. Samkeppni milli fjarskiptafyrirtækja á heildsölumarkaði 

Skoðanir voru meira skiptar um samkeppni milli fyrirtækja á heildsölumarkaði heldur en á 

smásölumarkaði. Fimm viðmælendur töldu hana mikla, þar af þrír frá markaðsaðilum. Fjórir 

töldu hana miðlungs og þrír aðilar litla, þar af einn frá markaðsaðila. Nokkrir viðmælendur 

töldu mikilvægt að taka það fram að fyrirtæki á fjarskiptamarkaði væri ekki hægt að draga í 

heilu lagi í þessa tvo dilka, smásölu og heildsölu. Nokkur fyrirtæki bjóði þjónustu á báðum 

mörkuðum og selji einnig milli sviða innan sama fyrirtækis. Heildsöluþjónustu má einnig 

skipta upp í undirþætti eins og gagnasambönd innanlands, gagnasambönd til útland, 

farnetsþjónusta, internetþjónusta og fleira. Samkeppnin er mismikil almennt í þessum þáttum 

og milli landsvæða. Átta viðmælendur, þar af sjö frá markaðsaðilum töldu þó að samkeppni 

milli heildsöluaðila á fjarskiptamarkaði fari vaxandi.  

 

V7„Svo við byrjum einhvers staðar þá er þetta 

fákeppnismarkaður einkum í heildsölu. Heildsöluaðilinn er líka 

að keppa við þig í smásölunni. Þetta er mjög skrýtið. Ert að 

keppa við birgjann þinn. Það eru allir að nota sömu birgjanna 

svona í kross. Þessi markaður litast svolítið af þessu.“ 

 

V11„Held að hún flokkist sem lítil og stendur í stað.  Eðli 

markaðarins er það að það eru tiltölulega fáir að bjóða alvöru 

heildsölu svo ég tala nú ekki um á landsvísu.“ 

Samkeppni á heildsölumarkaði Mikil
Mið-
lungs Lítil

Er að 
aukast 

Stendur 
í stað

Er að 
minnka

Hef 
ekki 
skoðun

Samkeppni milli fjarskiptafyrirtækja
1,2,4,9, 
10 3,5,6,8 7,11,12

1,3,4,5,6
,7,8,12

2,9,10,1
1

Vald og samningsstaða birgja
1,2,4,5,8
,10,12 3,6,9 7 1,3

2,4,5,6,7
,8,9,10 12 11

Vald, samningsstaða viðskiptavina 6 1,2,3,4,5
7,8,9,10,
11,12

1,3,4,5,6
,7,8,12

2,9,10,1
1

Ógn af staðkvæmdarvöru 1
2,3,4,8,9
,12

5,6,7,10,
11

1,3,4,6,8
,12

2,5,7,9, 
11 10

Hindranir fyrir nýja aðila að koma inn á markaðinn
,7,9,11,1
2 3,8,10 3

,7,8,9,11
,12 10
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6.4.2. Vald og samningsstaða birgja heildsöluaðila 

Viðmælendur töldu samningsstöðu birgja fjarskiptafyrirtækja á heildsölumarkaði almennt 

vera mikla. Sjö af ellefu viðmælendum töldu svo vera, þar af fimm frá markaðsaðilum. 

Viðmælendur voru jafnframt allflestir á því að samkeppni á þessum markaði stæði í stað. Einn 

viðmælandi benti á að  vald þessara birgja skipti frekar litlu máli í rekstri heildsöluaðila á 

fjarskiptamarkaði í samanburði við fjárfestingu og rekstur í innviðum.  

 

V1„Ég veit að birgjarnir eru svolítið að nýta sér stöðu sína, þetta 

eru fáir aðilar, mjög fáir birgjar og vita af því…“ 

 

V7„Held að vald þessara birgja þeirra hlýtur að vera frekar lítið. 

Ef heildsöluaðilar hafa ekki góða samningsstöðu gagnvart 

þessum aðilum þá hafa þeir bara klúðrað þessu sjálfir. Þetta er 

náttúrulega svo lítill hluti. Þeirra stóra fjárfesting er í fíbernum.“ 

6.4.3. Vald og samningsstaða viðskiptavina heildsölufyrirtækja 

Viðmælendur voru allir nema einn á því að vald og samningsstaða viðskiptavina á 

heildsölumarkaði væri miðlungs eða lítil en væri að aukast. Samningsstaðan væri einnig háð 

staðsetningu. Þessi afstaða skýrist að miklu leyti af því að stærsti heildsöluaðilinn á Íslandi og 

sá aðili sem er með vöruframboð sem víðast um landið, Míla, er með fasta verðskrá sem er 

háð eftirliti stjórnvalda. Að sama skapi hafa aðilar ekki marga valkosti í samböndum til 

útlanda.  

 

V7„Hún er óþarflega lítil og það er vegna þess að það er ekki 

mikið í boði. Þetta eru bara fjórir möguleikar.“ 

 

V8„Valdið er bara lítið, mér fannst ég aldrei hafa neitt vald, en 

er að aukast.“ 

 

V11„Þetta er svolítið segmenterað. Á höfuðborgarsvæðinu hafa 

menn tvo valkosti, utan þess er mun minna val. Þar er valdið 

lítið vegna smæðar markaðar og er ekki að aukast.“ 
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6.4.4. Ógn af staðkvæmdarvöru 

Viðmælendur svöruðu þessum lið til á svipaðan hátt og með vald og samningsstöðu 

viðskiptavina, það er að ógnin væri miðlungs eða lítil og frekar að aukast en hitt. Dæmi um 

staðkvæmdarvöru sem viðgengst er heildsala viðskiptavina Farice á vörum þess fyrirtækis. 

Staðkvæmd í innviðum voru flestir sammála um hins vegar að væri ekki líkleg sökum 

mettunar á markaði, mikils upphafskostnaðar og þörf fyrir þolinmótt fjármagn.  

 

V2„Ógn af staðkvæmdarvöru er ekki eins mikil af því að 

staðkvæmdarvörurnar eru á smásölumarkaði miklu frekar. 

Staðkvæmdarvaran sem ég sé á heildsölumarkaði er Míla versus 

Gagnaveitan eða heildsala Vodafone versus heildsala Símans. 

Ekki eins staða. Míla og Gagnaveita eru í raun bara í tvíkeppni 

og eru að selja þjónustu sem er mjög erfitt að afrita. Byggir á 

gríðarlegri fjárfestingu og þar hljóta að vera miklar hindranir 

fyrir nýjan aðila að koma inn á markaðinn.“ 

6.4.5. Hindranir fyrir nýja aðila að koma inn á markaðinn 

Viðmælendur voru nánast einhuga í þessum lið. Miklar fjárhagslegar hindranir eru og verða í 

veginum fyrir nýja aðila að koma inn á þennan markað. Reglugerðarumhverfið er síður talið 

vera mikil hindrun.  

 

V12„Miklar fjárfestingar og þolinmótt fé sem þarf til dæmis að 

leggja lagnir í jörðu sem endast í 50 ár og eru 20 ár að borga sig 

til baka.“ 

 

V4„Stendur í stað. Mikil út af fjárfestingunni náttúrulega en 

miðlungs þar sem reglugerðarumhverfi gott.“ 

6.4.6. Samantekt 

Samkeppniskraftar á heildsölumarkaði og möguleg þróun þeirra eru talsvert frábrugðnir þeim 

á smásölumarkaði. Viðmælendur mátu stöðu og þróun þeirra eftirfarandi: 
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• Samkeppni meðal fyrirtækja á heildsölumarkaði er miðlungs – er að aukast 

• Samningsstaða birgja er mikil – helst óbreytt 

• Samningsstaða viðskiptavina er lítil / miðlungs – er að aukast 

• Ógn af nýjum keppinautum er lítil – helst óbreytt 

• Ógn af staðkvæmdavöru er lítil / miðlungs – er að aukast 

 

 

Mynd 13. Samkeppniskraftar á fjarskiptamarkaði – samantekt. 

 

Samkeppniskraftar á heildsölumarkaði bera þess merki að á honum keppa færri fyrirtæki 

og að verðlagskvaðir hvíla á Mílu sem er með markaðsráðandi stöðu. Heilt yfir þá stefnir í að 

samkeppni kunni að aukast að einhverju leyti og samningsstað viðskiptavina fari því heldur 

batnandi. Lítil ógn er talin standa stendur af nýjum keppinautum sökum mikils kostnaðar 

einkum en staðkvæmdarvörum kann mögulega að fjölga. Það virðist því vera hreyfing á 

samkeppniskröftum á heildsölumarkaði þó hún sé ekki eins mikil og á smásölumarkaði. 

 

Mynd 14.  Porter (1980, 2008) - útfærsla frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands – 2013. 
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Við túlkun gagna um stöðu og mögulega þróun samkeppniskrafta á afkomu fyrirtækja á 

markaði má hafa mynd 14 til hliðsjónar. Aukin ógn af innkomu nýrra samkeppniaðila, bætt 

samningsstaða birgja, bætt samningsstaða viðskiptavina, aukin ógn af staðkvæmdarvörum og 

aukin samkeppni á markaði leiðir af sér minni hagnað vegna aukins þrýsting á verð vöru eða 

þjónustu og aukins kostnaðar.  

6.4.7. Samantekt - samkeppniskraftar 

• Á einstaklingsmarkaði er spáð auknum neikvæðum áhrifum allra samkeppniskrafta á 

markaðsfyrirtækin fyrir utan vald viðskiptavina sem talið er verða áfram miðlungs.  

• Á fyrirtækjamarkaði er útlitið fyrir aukin neikvæð áhrif allra samkeppniskrafta á 

markaðsfyrirtækin fyrir utan vald birgja sem er þó talið mikið fyrir en helst óbreytt. 

• Á heildsölumarkaði er útlit fyrir að samkeppni á markaði aukist sem og ógn af 

staðkvæmdarvöru og samningsstaða viðskiptavina. Aðrir samkeppniskraftar standa í 

stað. 

6.5. Mikilvægi verkefnaflokka unnin í mögulegu 

fjarskiptaklasasamstarfi  

Á viðtalsrammanum kom fram eftirfarandi texti ásamt spurningum í lokin: 

 

Formleg verkefni í klasasamstarfi víða um heim má greina í eftirtalda flokka. Fjöldi 

klasaverkefna í hverjum flokki er mjög mismunandi og háð eðli hvers klasa og staðbundnum 

aðstæðum. Hversu mikilvægt telur þú að unnið sé að fjarskiptaklasaverkefnum í eftirtöldum 

flokkum hér á Íslandi? Hver er þín tilfinning fyrir árangri af slíku fjarskiptaklasasamstarfi? 
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Tafla 9. Mikilvægi verkefnaflokka unnin í mögulegu fjarskiptaklasasamstarfi – svör við könnun. 

 

6.5.1. Samskipti og traust innan klasans 

Töluverð umræða skapaðist að jafnaði við viðmælendur um þennan mögulega verkefnaflokk. 

Svörin og áherslurnar benda til mikilvægis þessa þáttar í hugum þessara aðila. Átta af ellefu 

sem þeim tóku afstöðu töldu vinnu við eflingu samskipta og trausts vera nauðsynlega 

forsendu í mögulega fjarskiptaklasasamstarfi, þar af fimm frá markaðsaðilum. Þrír fulltrúar 

markaðsaðila töldu að um mjög mikilvægt viðfangsefni væri að ræða en einn viðmælandi taldi 

það frekar mikilvægt. Margir viðmælenda töldu að árangur af mögulegu klasasamstarfi 

almennt í öðrum verkefnaflokkum myndi ráðast að miklu leyti af því hvernig tækist til við að 

efla samskipti og traust innan klasans, einkum milli fjarskiptafyrirtækjanna sjálfra. Nokkrir 

aðilar komu inn á mikilvægi „milligönguaðila“ eða klasastjórans í þessu sambandi. Nokkrir 

viðmælendur tóku annan pól í hæðina og töldu raunhæft að ná samstöðu um afmörkuð 

verkefni þó að almennt traust væri ekki til staðar. Níu viðmælendur töldu óvíst að árangur 

muni nást og einn taldi það ólíklegt. Aðeins tveir töldu það hins vegar líklegt.  

 

V10„Held að þetta sé alger forsenda í hvaða klasa sem er, hvar 

sem er. Þetta er vandmeðfarið og því óvíst að árangur náist og 

þyrfti fjandi öflugan milligönguaðila inn í samstarfið.“ 

 

V2„Samkeppni og traust innan klasans tel ég vera nauðsynlega 

forsendu. Það er einhvers konar grunnur. Ef það er ekki þá 

Mikilvægi verkefnaflokka unnin í mögulegu 
fjarskiptaklasa-samstarfi 

Nauðsynleg  
forsenda 

Mjög 
mikilvægt 
viðfangsefni

Frekar 
mikilvægt 
viðfangsefni

Ekki 
mikilvægt 
viðfangsefni

Líklegt að 
árangur náist

Óvíst að 
árangur náist

Árangur næst 
líklega ekki

Samskipti og traust innan klasans
1,2,3,4,5,9, 
10,12 6,7,8 11 4,7

1,2,3,5,8,9, 
10,11,12 6

Nýsköpun, rannsóknir og þróun (vörur, ferlar…)
1,2,6,7,8,11,
12 3,4,5,9,10

1,2,5,7,8,11,
12 3,4,10 6,9

Laga- og reglugerðarumhverfi 7,8,11
1,2,3,4,5,6,9
,10 12

3,4,5,6,7,10,
11,12 1,2,8,9

Efnahags- og viðskiptaumhverfi, innviðir samfélagsins 8,9 1,3,10,11 2,4,5,6,12 7 1,2,3,10,11
4,5,6,7,8,9, 
12

Stefnumótun og framtíðarsýn fyrir klasann 1,7,9,12
2,3,5,8,10,1
1 4,6 1,3,4,5,7,8,9 2,6,10,11,12

Sameiginleg innkaup fyrirtækja í klasanum 12 7,10,11
1,2,3,4,5,6,8
,9 5,6,12

1,2,7,8,9,10,
11 3,4

Bæta framboð á nýjum hæfum starfsmönnum
1,2,5,7,8,9, 
10,11 3,4,6,12

1,2,3,5,6,7,8
,9,11,12 4,10

Bæta hæfni starfsmanna klasans
1,2,3,6,7,8,9
,11 4,5,10,12

,8,9,10,11,1
2

Gagnaöflun, vörusýningar, útgáfa og útflutningssamstarf 7 6,8,9,11
1,2,3,4,5,10,
12 1,2,7

3,4,5,6,8,9,1
0,11,12

Vöxtur klasans, fjölgun fyrirtækja og laða að fjárfestingu
1,2,3,6,11,1
2 7,8,9,10 4,5 1,5,8

2,3,4,6,7,10,
11,12 9
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verður erfitt að byggja ofan á alveg sama hvað á að gera. Ég 

myndi segja að það væri óvíst að það takist vegna þess að það er 

búið að ramma þessa atvinnugrein mjög mikið inn… af reglum 

frá Póst- og fjarskiptastofnun og Samkeppniseftirlitinu. Það 

hættir til þess að það sé ofurvarkárni sem gerir það að verkum 

að starfsfólki… þætti örugglega erfitt að hefja svona samstarf. 

Þau væru alltaf hrædd um að þau mættu ekki eitthvað… þetta er 

orðið svo inngróið skilurðu. Óvíst að það takist en það vilja 

þetta allir en það þarf næstum því sálfræðimeðferð við 

upphafið… það er svo erfitt að hætta að vera hræddur út af því 

að við viljum ekki koma fyrirtækinu illa. En ef það væri búinn 

til svona vettvangur þá held ég líka að það væri mjög frelsandi. 

Að geta rætt um fagleg viðfangsefni sem eru uppbyggjandi fyrir 

alla án þess að þurfa að hafa áhyggjur af þessu. Ég efast ekki um 

það en það þarf að stjórna því vel til þess að það sé ekki bara 

hræðsla og óöryggi. Við erum soldið barin sko sem er ekki mjög 

heilbrigð staða að vera í.“ 

 

V5„Í svona samstarfi almennt þá held ég að það sé líklegt að 

menn nái árangri í flestum flokkum en það er ákveðin 

nauðsynleg forsenda að það ríki ákveðið traust innan klasans um 

þessa samvinnu þannig að menn séu tilbúnir að leggja sitt fram. 

Það skiptir máli að menn eigi það ekki á hættu að lenda í 

samkeppniseftirlitinu. Menn eru rosalega paranoid. Menn eru að 

kæra í allar áttir þessa dagana.“ 

 

V6„Menn styðja helst ekki lausnir sem bæta velferð 

samkeppnisaðila þegar á hólminn er komið… Það er mikilvægt 

að þetta traust sé til staðar en ólíklegt að það náist miðað við þá 

reynslu sem ég hef, mitt gut feeling.“ 

 

V12„Það væri nauðsynleg forsenda. Hvernig verður að þessu 

staðið skiptir öllu máli. Það sé ekki einn öðrum fremri og 

svoleiðis. Það er togstreyta og árekstrar endalausir, málaferli og 
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ég veit ekki hvað og hvað, þannig að það getur verið hægt en 

það þarf vinna að eiga sér stað svo að það gerist.“ 

 

V6„Þetta eru fyrirtæki í samkeppni og þau geta treyst því að 

keppinautar þeirra reyni að klekkja á þeim í eðlilegum 

viðskiptasamskiptum. Þannig að það er ekki hægt að segja að 

það sé nauðsynleg forsenda að það sé traust þarna á milli en það 

getur verið mikilvægt viðfangsefni að byggja upp traust á 

ákveðnum sviðum. Þannig að ég myndi segja að það væri frekar 

mikilvægt en ekki nauðsynleg forsenda. Óvíst að árangur náist 

þar.“ 

6.5.2. Nýsköpun, rannsóknir og þróun 

Sjö viðmælendur töldu mjög mikilvægt að vinna að verkefnum í klasasamstarfi er falla innan 

þessa verkefnaflokks, þar af fimm frá markaðsaðilum. Fimm viðmælendur tölu það hins vegar 

frekar mikilvægt, þar af þrír frá markaðsaðilum. Enginn taldi þetta nauðsynlega forsendu eða 

ekki mikilvægt viðfangsefni. Skiptar skoðanir voru einna helst um það hvort forsendur 

nýsköpunar markaðsaðila í klasasamstarfi væru yfir höfuð til staðar í ljósi mikillar samkeppni 

þeirra á milli. Milliganga ytri hagsmunaaðila var nefnd sem mögulegur hvati. Sjö 

viðmælendur töldu líklegt að árangur myndi nást á þessu svið, þrír töldu það óvíst og tveir 

ólíklegt. 

 

V2„Mikilvægt viðfangsefni, bæði vegna þess að þetta er 

tæknigeiri sem þarf að vera í stöðugri þróun og líka vegna þess 

að þetta er það sem er undir mestu pressunni núna vegna þess að 

nýsköpunin, rannsóknirnar og þróunin í fjarskiptabransanum 

eiga sér ekki oft sér stað í fjarskiptafyrirtækjunum í dag. Það er 

orðið minna fé til þess að setja í rannsóknir og þróun, 

hagnaðurinn er minni, það eru margir sem vilja koma inn á 

þennan markað með svona litlar og flottar takmarkaðar lausnir 

þannig að jafnvel færist þróunarkrafturinn eitthvað annað til 

Google og Facebook og einhverra aðila sem við ráðum ekkert 

við. Þannig að þetta er mjög mikilvægt.“ 
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V4„Er náttúrulega mjög mikilvægt. Held samt að þessi starfsemi 

muni ekki gerast á klasavettvangi.“ 

 

V4„Það gerist hjá hverju fyrirtæki fyrir sig sko. Klasar byggjast 

jú á því að menn eru á sama stað og byggist á neti manna. Vera í 

nálægð, Kísildalur. Kannski eðli fjarskipta að þurfa ekki að vera 

á sama stað. Það er erfitt þegar menn eru í samkeppni að vera að 

vinna mikið saman. Það er eðli málsins samkvæmt ef þeir eru í 

sama geira. “ 

 

V6„Jú, ég kaupi það að það er æskilegt að vinna að hagræði í 

ferlum og nýsköpun. Við erum lítið samfélag en þá komum við 

að því að ef menn finna upp á einhverju þá vernda þeir það 

soldið mikið. Myndi segja mjög mikilvægt en ekki líklegt að 

árangur náist.“ 

 

V8„Mjög mikilvægt líka, sammála því. Já það getur náðst 

árangur í því þó það sé ekki traust alltaf.“ 

 

V10„Já, í klasasamstafi þarna held ég að þetta verði bara erfitt. 

Þarna kemur samkeppnismálið upp. Kannski gætu ytri 

hagsmunaaðilar í bransanum náð að hífa það upp. Mætti skoða.“ 

 

V11„Það er eitt af lykilatriðunum. Mjög mikilvægt og það gæti 

bara alveg skeð að menn næðu árangri ef menn snéru bökum 

saman.“ 

6.5.3. Laga- og reglugerðarumhverfi 

Sjö viðmælendur töldu laga- og reglugerðarumhverfið mjög mikilvægt viðfangsefni í 

mögulegu fjarskiptaklasasamstarfi, þar af fimm frá markaðsaðilum. Þrír viðmælendur gengu 

svo langt að merkja verkefnaflokkinn sem nauðsynlega forsendu, þar af tveir frá 

markaðsaðilum. Viðmælendur sáu undantekningarlaust tækifæri í því að vinna með 

stjórnvöldum eða veita þeim aðhald í þessum málaflokki. Átta viðmælendur, þar af fimm 

markaðsaðilar, töldu líklegt að árangur myndi nást. Fjórir viðmælendur voru ekki eins 

bjartsýnir og töldu það óvíst, þeirra á meðal þrír frá markaðsaðilum. 
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V12„Mikilvægt að sé í lagi en ég er líka á því að það þurfi ekki 

mikið að gera í því. Klasinn getur greint hvar eru hindranir og 

bent á. Í því getur þetta orðið þrýstihópur, greint vandann. Þetta 

eru hindranir sem menn vita ekki endilega af og menn settu ekki 

viljandi. þetta er ekki stóra hindrunin að minnsta kosti, en þarf 

að vera í lagi.“ 

 

V7„Þetta umhverfi er mjög háð laga- og reglugerðarumhverfinu. 

Klárlega viðfangsefni klasans. Það sem hefur verið helsta 

forsenda fyrir meiri samkeppni inn á þennan markað er að við 

höfum verið að samþykkja EES tilskipanir á þessu sviðið. Það er 

lang stærsti lykillinn að þessu og síðan höfum við bara verið að 

læra að innleiða þetta. Allt tekur þetta náttúrulega tíma. Þetta er 

svo rosalega samofið. Þannig að ef þú kemur með einhverjar 

laga- eða reglugerðabreytingar sem eru skakkar þá getur þú fest 

þetta allt meðan að þú getur notað þetta til að smyrja á hinn 

veginn sko.“ 

 

V1„Þetta reglugerðarumhverfi er farið að hamla nauðsynlegri 

þróun, hamla nýsköpun. það kemur fyrst og síðast niður á 

endaneytandanum hvaða þróun er í gangi, hvað þetta tekur allt 

saman langan tíma.“ 

 

V6„Þetta er mikilvægt finnst mér. Klasinn veiti stjórnvöldum 

aðhald. Menn eru soldið að leita til Póst- og fjar eftirá. Þeir eru 

alltaf að glíma við deilumál og kærumál en ekki að móta 

leikreglurnar fyrirfram. Hafa ekki bandvídd eða getu í það. Þetta 

er líklegt til árangurs.“ 

 

V8„Náttúrulega nauðsynlegt en óvíst að það náist. Við vitum 

alveg hvernig þetta er það má ekki neitt.“ 
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6.5.4. Efnahags- og viðskiptaumhverfi, innviðir samfélagsins 

Fimm viðmælendur töldu efnahags- og viðskiptaumhverfið ásamt innviðum samfélagsins vera 

frekar mikilvægt viðfangsefni í fjarskiptaklasa-samstarfi, þar af fjórir frá markaðaðilum. 

Fjórir viðmælendur töldu það mjög mikilvægt, þar af helmingurinn frá markaðsaðilum. Tveir 

töldu það nauðsynlega forsendu. Ummælin voru flest á þá vegu að vissulega væri 

verkefnaflokkurinn mikilvægur. Þrátt fyrir það voru almennar efasemdir um það hvort 

umræddur vettvangur væri til þess fallinn að vinna mikið að eflingu þessa verkefnaflokks. 

Átta viðmælendur, þar af fimm frá markaðsaðilum töldu óvíst með árangur. Fimm, þar af þrír 

frá markaðsaðilum, töldu líklegt að árangur gæti nást. 

 

V2„… þetta skiptir öll fyrirtæki á Íslandi máli en ekki 

sérstaklega viðfangsefni þessa hóps.“ 

 

V12„Mikilvægt en soldið víðtækt. Er klasinn inn á við eða út á 

við. Ef út á við þá skiptir þetta verulegu máli. Ef inn á við þá 

skiptir þetta minna máli. Meira skiptir þá að efnahagslífið sé 

stöðugt. Ef við snúum málinu við og samkeppnin kemur 

aðallega utan frá, erlendir aðilar, þá hefur það ekki gerst sem 

heitið getur nema í sjónvarpsframboði og varðar fjarskiptin ekki 

beint en fjarskiptafyrirtækin sem eru í þessari þjónustu. Þeir 

erlendu þjónustuveitendur sem keppa hér á landi eru í öðru 

umhverfi til dæmis með virðisaukaskatt. Ef þú kaupir af Netflix 

þá borgar þeir enga skatt af því sem þeir selja og þú ekki heldur 

af því sem þau kaupir… Svoleiðis sjónarmið geta skipt máli. 

Það er ójafnvægi í þessu sem og á öðrum sviðum viðskiptalífs 

hér á landi. Frekar mikilvægt og óvíst um árangur.“ 

6.5.5. Stefnumótun og framtíðarsýn fyrir klasann 

Mjög mikilvægt viðfangsefni sögðu sex viðmælendur, þar af fjórir frá markaðsaðilum. Tveir 

frá markaðsaðilum töldu þennan verkefnaflokk ferkar mikilvægan en fjórir töldu hann 

nauðsynlega forsendu. Tíu af tólf viðmælendum töldu þennan verkefnaflokk nauðsynlega 

forsendu eða mjög mikilvægt viðfangsefni, þar af sex frá markaðaðilum sem voru alls átta 

talsins í þessari könnun. Áhersla á þennan verkefnaflokk mældist því næst mest á eftir 
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verkefnaflokknum samskipti og traust. Sjö töldu líklegt að árangur gæti náðst en sex töldu það 

óvíst. 

 

V9„Algerlega mikilvæg forsenda líka. Held að það sé hægt að 

ná sýninni og traustinu en það kann að taka einhver ár að byggja 

það upp.“ 

 

V4„Fyrir stóru myndina er það mikilvægt en óvíst að árangur 

náist. Menn hafa mismunandi hagsmuni.“ 

 

V1„Tvennt er mikilvægast, samskipti og traust, stefnumótun og 

framtíðarsýn.“ 

 

V2„Veit ekki hvort þetta er nauðsynleg forsenda þess að þessi 

hópur nái samstöðu, nái að vinna saman og tala saman og stilla 

sig betur saman varðandi almenna starfsemi. Síðar verða þessir 

hlutir mikilvægir.“ 

 

V4„Nú gerið þið fjarskiptaáætlun og kannski fær hún meiri vikt 

ef klasinn kemur meira að vinnunni við áætlunina. Ekki bara 

plagg sem menn dusta rykið af á 5 ára fresti.“ 

6.5.6. Sameiginleg innkaup fyrirtækja í klasanum 

Skemmst er frá að segja að átta viðmælendur töldu þetta viðfangsefni hvorki mikilvægt né 

líklegt til árangurs í klasasamstarfi. Tveir töldu ólíklegt að árangur gæti náðst. Nefnt var að 

búnaður væri jafnvel hluti af aðgreiningu í markaðsstarfi og tækniuppbyggingu.  

 

V9„Ég veit ekki, við erum ekki það stór. Auðvitað hefur magn 

áhrif á verð en ég veit ekki. Ég hugsa þó að menn gæti náð 

saman í þessu varðandi strengi og rör og annað slíkt en ekki 

tæknibúnaðinn. Menn eru að kaupa frá mismunandi 

framleiðendum. Ef menn væru með svipuð kerfi og sama búnað 

þá væri þetta auðsóttara.“ 
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6.5.7. Bæta framboð á nýjum hæfum starfsmönnum 

Átta viðmælendur töldu þetta viðfangsefni mjög mikilvægt, þar af fimm frá markaðsaðilum, 

og aðrir frekar mikilvægt. Tíu af tólf viðmælendum töldu jafnframt líklegt að árangur gæti 

náðst á vettvangi mögulegs fjarskiptaklasasamstarfs.  

 

V2„Bæta framboð á nýjum hæfum starfsmönnum. Það finnst 

mér mjög mikilvægt. Það hafa öll fyrirtækin hag af því… engin 

spurning. Það eru heilu kynslóðirnar af gömlum símamönnum 

að fara á eftirlaun. Raunveruleg ógn fyrir til dæmis Mílu. Óvíst 

að takist. Þetta er make or break fyrir tæknifyrirtæki. Það væri 

miklu skemmtilegra að gera þetta konsentrerað með hinum 

fjarskiptafyrirtækjunum og að ná til unga fólksins um hversu 

spennandi bransinn er.“ 

 

V4„Það er til dæmis dottið úr tísku að vinna fyrir 

fjarskiptafyrirtæki. Það gengur mörgum illa að ná í hæfa 

starfsmenn.“ 

 

V8„Það líst mér vel á. Mjög flott. Líklegt að náist.“ 

 

V9„Gríðarlega mikilvægt. Þarf að efla. Menn eru að stela hver 

frá öðrum. Í raun er ástandið grafalvarlegt. Menn fá grunn í 

skólunum og svo sérþjálfun á einstökum sviðum inn í 

fyrirtækjunum.“ 

 

V11„Þetta er mikilvægur þáttur og ef menn snúa bökum saman 

þá er líklegt að menn nái árangri.“ 

6.5.8. Bæta hæfni starfsmanna klasans 

Afstaða til þessa þáttar var mjög áþekk afstöðu til bætts framboðs á nýjum hæfum 

starfsmönnum. Allir viðmælendur töldu líklegt að hægt væri að ná árangri á þessu sviði, það 

er endurmenntun og uppfærslu starfsmanna klasans.  
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V2„Að bæta hæfni starfsmanna klasans er einnig mjög 

mikilvægt viðfangefni og það á alveg að takast með samstilltu 

átaki.“ 

 

V9„Klasinn gæti alveg örugglega náð árangri í þessu, það er 

endurmenntun í tækni og búnaði. Þetta er ekki síður mikilvægt 

en kerfið sjálft. Menn þurfa að geta haldið sér við og vera klárir 

þegar að eitthvað bregst.“ 

 

V11„Það er gríðarlega mikilvægt og nánast lífsspursmál fyrir 

mörg af þessum fyrirtækjum.“ 

6.5.9. Gagnaöflun, vörusýningar, útgáfa og útflutningssamstarf 

Viðmælendur voru margir sérstaklega hugsi yfir þessum mögulega verkefnaflokki og efins 

um mikilvægi þessa verkefnaflokks. Sjö töldu þetta því ekki vera mikilvægt viðfangsefni, þar 

af fimm frá markaðsaðilum. Fjórir töldu þetta frekar mikilvægt en aðeins einn sá ótvíræða 

möguleika og merkti mjög mikilvægt. Níu viðmælendur töldu jafnframt óvíst að árangur gæti 

nást í klasasamstarfi á þessu sviði. 

 

V9„Þetta er frekar langsótt. Gaman ef það væri metnaður í 

þessu. Nýsköpun hefur á erfitt uppdráttar almennt vegna þess að 

menn setja ekki peninga í hana. Fyrirtækin gera ekkert nema að 

það sé nánast 100 prósent öruggt að þau fái þetta tífalt til baka. 

Svoleiðis virkar ekki nýsköpun… Held að útflutningssamstarf sé 

langsótt. Nema menn séu að horfa á gagnaverin þá er það 

kannski annað mál. En þá þurfa menn að standa saman.“ 

 

V7„… ef að þetta myndi byggjast kerfisbundið upp á einhvern 

hátt og myndi þróast að þá er þetta bara hellings 

útflutningtækifæri í þekkingu og fleiri sviðum.“ 

6.5.10. Vöxtur klasans, fjölgun fyrirtækja og laða að fjárfestingu 

Sex viðmælendur töldu þetta vera mjög mikilvægt viðfangsefni, þar af fjórir frá 

markaðsaðilum. Fjórir viðmælendur töldu þetta frekar mikilvægt viðfangsefni og tveir töldu 
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það ekki mikilvægt. Níu af tólf viðmælendum töldu jafnframt að óvíst væri að árangur gæti 

náðst.  

 

V1„Mikilvægt að vinna sífellt að fjölgun fyrirtækja, það eykur 

samstarf og eykur þekkingu og möguleikann á að verði fleiri 

verkefni til… Ég held að klasinn geti klárlega stutt við bakið á 

frumkvöðlum sem hafa þörf á stuðningi og fjárfestingu en það er 

bara einn liður í hlutverki klasans en hann hefur mögulega mörg 

önnur hlutverk.“ 

 

V2„Að það verði til sameiginleg þekking, þróun og samstarf og 

svoleiðis. Fleiri fyrirtæki styrkir þetta líka. Laða að fjárfestingu, 

að sjálfsögðu, því að okkur stendur mest ógn af því á endanum 

að við höfum mögulega ekki hvata eða fjármagn til þess að 

halda áfram að þróa okkur, sem mér finnst mikil ógnun. Veit 

ekki hvort tekst en finnst mikilvægt.“ 

 

V6„Mikilvægt að menn vilji setja pening í greinina. Hvort það 

er raunhæft er annað.“ 

 

V11„Menn eru að horfa á að fjarskiptin vaxa ekki bara á þessum 

traditional sviðum eins og tal eða farsíma heldur eru menn að 

fara inn á hliðargreinar. En óvíst að árangur náist, það er erfiði 

hlutinn af þessu.“ 

 

V6„Menn þurfa að vanda sig í verkefnum þar sem þörf er á því 

að tala einum rómi. Það er samkeppnisvinkill á þessu. Það þarf 

að átta sig á því hvenær erum við hreint og beint í samkeppni 

við einhverja aðra. Þegar við fáum engan (erlendan) kúnna inn 

þá er engu að skipta og það er það sem gerðist og menn lögðu 

samt þennan streng (Danice) út af Verne og svo er ekkert búið 

að gerast. Hvernig öktum við út á við sem einn aðili. Þarna gæti 

klasasamstaf verið gott verkefni. “ 
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6.5.11. Samantekt 

Markmið með formlegu klasasamstarfi geta verið mjög mismunandi. Í rannsókn þeirra 

Lindqvist, Ketels og Sölvell (2013) meðal 250 klasastjórnenda voru viðmælendur spurðir um 

mikilvæg eftirfarandi viðfangsefni eða verkefnaflokkar í viðkomandi klasasamstarfi þrjú ár 

síðastliðin ár. Á eftirfarandi mynd 15 getur að líta niðurstöðurnar: 

 

 

Mynd 15. Svör við könnun um verkefnaflokka í Greenbook 2.0. 

 

Svörin benda til þess að efling samstarfs, samstöðu og trausts sé grundvallar viðfangsefni í 

klasasamstarfi. Tvö fyrstu atriðin undirstrika mikilvægi þess að klasinn upplifi sig sem heild 

sem hafi sameiginlega stefnu og framtíðarsýn. Skammt þar á eftir eru nýsköpun og þróun, 

síðan aðhald gagnvart stjórnvöldum og svo koll af kolli. Minnst áhersla var lögð á 

sameiginleg innkaup Lindqvist, Ketels og Sölvell (2013). 

Ofangreind mynd var höfð til hliðsjónar við gerð hluta þessarar könnunar. Hugmyndin var 

sú að kanna hvaða viðhorf viðmælendur hefðu til mikilvægis ofangreindra verkefnaflokkar 

sem spurt var um sem og verkefnaflokkar sem rannsakandi taldi nærtækt að spyrja um í ljósi 

reynsluleysis af klasasamstarf í fjarskiptum. Afstaða til þess hversu líklegt yrði að árangur 

næðist í viðkomandi verkefnaflokk gaf ennfremur frekar til kynna hvort farið yrði í verkefni á 

því sviði ef svo bæri undir.  
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Kvarðar sem var notaðir eru í þessum tveimur rannsóknum eru ekki hinir sömu. Hægt er 

engu að síður að raða verkefnaflokkunum upp eftir mikilvægi og væntingum um árangur: 

Tafla 10. Verkefnaflokkar unnir í mögulegu fjarskiptaklasasamstarfi – flokkun niðurstaðna. 

 

 

Mikil áhersla viðmælenda á traust sem nauðsynlega forsendu árangurs sem og hófleg 

bjartsýni gagnvart árangri í eflingu trausts, er til samræmis við niðurstöðu rannsóknar þeirra 

Lindqvist, Ketels og Sölvell (2013). Sambærileg áhersla kemur einnig fram í þessum tveimur 

könnunum hvað varðar mikilvægi stefnumótunar og framtíðarsýnar, laga og reglugerðar-

umhverfis, nýsköpun og þróunar. Minni áhersla var hér lögð á uppfærslu efnahags- og 

viðskiptaumhverfis og innviðum samfélagsins á vettvangi mögulegs klasasamstarfs í 

fjarskiptum þó að viðfangsefnið væri talið mikilvægt. Að bæta framboð á nýjum hæfum 

starfsmönnum fær meiri áherslu í þessari könnun og að bæta hæfni sambærilega. Útflutnings-

samstarf þótti síður mikilvægt eða líklegt til árangurs. Eins og í rannsókn Ketels og félaga þá 

var minnsta áherslan lögð á sameiginleg innkaup. 

6.6. Önnur atriði sem viðmælendum var tíðrætt um 

Í hálfopnum viðtölum er ekki óalgengt að farið sé aðeins út fyrir megin viðfangsefnið. Það 

gerðist iðulega í þessari rannsókn en ekki alltaf. Nokkrir viðmælendur tóku sér tíma og tjáðu 

sig um viðfangsefni sem tengdust vissulega hagsmunum fjarskiptaklasans þó að könnunin 

kæmi ekki inn á þá með beinum hætti. Það var einkum þrennt sem viðmælendum var tíðrætt 

um. Í fyrsta lagi framleiðni þá einkum gagnvart bættri arðsemi og aukinni hagræðingu sem má 

segja að sé megin tilgangur með formlegu klasasamstarfi. Í öðru lagi uppbygging 

fjarskiptainnviða og í þriðja lagi bæði almenn og sértæk afstaða til mögulegs klasasamstarfs í 

fjarskiptum. 
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6.6.1. Framleiðni 

Í rannsókninni var ekki spurt berum orðum um framleiðni, bætta arðsemi eða lækkun 

kostnaðar. Framleiðni er hins vegar undirliggjandi stef í öllum þáttum rannsóknarinnar. 

Samkeppniskraftarnir hafa bein áhrif á virðiskeðjuna í samspili birgja fyrirtækjanna, 

fyrirtækjanna sjálfra og viðskiptavina þeirra sem og þá ógn sem stafar af staðkvæmdarvöru og 

nýjum keppninautum.  Markmið með aukinni samvirkni eða samspili í klasanum á grundvelli 

bættra samskipta getur stuðlað að bættri framleiðni. Markmið með hvers konar 

klasasamstarfsverkefnum hefur einnig það undirliggjandi markmið að bæta framleiðni. Þeir 

viðmælendur sem komu inn á framleiðni eða þætti sem hafa bein á hrif á framleiðni voru 

almennt sammála um það að finna þurfi fjárhagslega réttlætingu fyrir sameiginlegum 

áherslum og verkefnum í mögulegu klasasamstarfi hvort sem það lítur að því að stærð eða 

verðmæti „kökunnar“, lækkun kostnaðar, vinna bug á óhagræði eða stuðla að skynsamlegri 

samnýtingu innviða. Viðmælendur töldu slíkt jafnvel vera forsendu eða nauðsynlegt lím í 

slíku samstarfi. 

 

V3„Klasinn er í mikill samkeppni. Er að reyna að stækka 

kökuna. Er það ekki fyrir bransann? Klasinn þarf að geta þetta. 

Stækka kökuna, gerir hana stærri verðmætari. Hefur 

virðisaukandi áhrif fyrir þá sem mynda klasanna, að það sé 

svona hvatinn. Ég held að klasinn verði ekki að neinu nema að 

þátttakendur finni fyrir þessum virðisauka, að hann er að skipta 

bransann sem um ræðir máli og þar með ert þú og þitt fyrirtæki 

að njóta góðs af því. Um leið og það færi í öfuga átt þá færu 

menn að heltast úr lestinni og hverfa úr klasanum og hann verða 

á endanum einhver samráðsvettvangur einhverra tveggja 

þriggja… Þetta þarf að vera gulrótin sem menn sjá.“ 

 

V6„Það er pínu samfélagsvinkill á þessu en arðsemin er stóri 

stóri þátturinn. Involvement í klasa væri einmitt hvernig aukum 

við arðsemi okkar við þetta en arðsemi getur aukist með lækkun 

kostnaðar og ef að klasinn leiðir til þess að menn ná hagræði þá 

ná menn sama markmiði. Þetta snýst ekki endilega um að 

stækka kökuna.“ 
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V7„Varðandi þróun, ef við ætlum að lækka kostnað, gera þetta 

skilvirkara og séum ekki alltaf að finna upp hjólið þannig að það 

verði kostnaðarlækkun til endanotandans eða aukin framlegð í 

geiranum, að þá er þetta mjög mikilvægt.“ 

 

Einn viðmælandi lýsti svo þeirri sviðsmynd svo sem við honum blasti að öllu óbreyttu.   

 

V4„Viðskiptamódelið í uppnámi. Google farið að veita 

talsímaþjónustu.  Flest öll þjónusta finnst orðið frítt. Það fer að 

verða tilvistarkreppa. Kannski þarf að ræða það í klasanum á 

hverju ætlum við að lifa í framtíðinni. Þurfum að reka dýran 

infrastrúktúr en fólk vill ekki borga fyrir það. Þetta er megin 

vandamálið sko.“ 

6.6.2. Fjarskiptainnviðir 

Umræða um þörf fyrir uppbyggingu fjarskiptainnviða er viðvarandi í íslensku samfélagi. 

Umræðan skapast sumpart vegna tilkomu nýrrar fjarskiptatækni, ýmist þráðbundinnar eða 

þráðlausrar, sem kallar á endurnýjun fyrirliggjandi fjarskiptakerfa eða uppbyggingu alveg 

nýrra kerfi og annarra samfélagsinnviða sem slík kerfi byggja á eins og fjarskiptasamband, 

hýsingaraðstaða og ekki síst aðgengi að rafmagni. Á einkavæddum fjarskiptamarkaði byrjar 

sú uppbygging iðulega þar sem þéttbýlið er mest áður en tæknin færist út á minna þéttbýl 

svæði og að síðustu út að þeim ytri mörkum sem fjarskiptafyrirtækin treysta sér til að þjónusta 

og skilgreina þar með sem markaðssvæði. Handan við markaðssvæðin er þjónusta ekki veitt á 

markaðslegum forsendum. Þar er talinn ríkja markaðsbrestur (fjarskiptaáætlun, 2012).  

Viðfangsefnið snýst sífellt í minna mæli um aðgengi að lágmarksfjarskiptaþjónustu eins og 

heimilissíma, GSM talsambandi eða lághraða netsambandi. Áskorunin felst í einkum í því að 

notendur um allt land, hvort heldur eru einstaklingar eða fyrirtæki, gera sambærilegar kröfur 

um fjarskiptaþjónustu og efnis sem fjarskiptainnviðirnir og fjarskiptakerfin veita. Fjarskipti 

eru eitt stærsta byggðamál samtímans enda skipta fjarskipti orðið mjög miklu máli fyrir 

daglegt líf og starf alls fólks óháð staðsetningu. Sú mikla uppbygging sem fjarskiptafyrirtæki 

standa nú fyrir með uppbyggingu ljósveitukerfa (VDSL) í nánast öllum byggðakjörnum 

landsins sem afkastar um 70 Mb/s við hagstæð skilyrði er vissulega kærkomin en hún eykur 

jafnframt aðstöðumun þeirra sem búa utan við þéttbýlið og fá ekki notið þessarar þjónustu. 
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Sama gildir um uppbyggingu 3G og 4G kerfa. Þessi staða hér á Íslandi er ekkert einsdæmi. 

Öll samfélög fást við viðvarandi uppfærslu fjarskiptainnviða og hafa gert í rúma öld.  

Áherslur í regluverki fjarskipta síðustu ára hafa meðal annars verið þær að stuðla að 

samkeppni í uppbyggingu og rekstri fjarskiptainnviða. Ekki verður annað sagt en að þær 

áherslur hafi gengið eftir hér á landi. Stofnljósleiðarar eru lagðir jafnvel við hlið annarra 

sambærilegra strengja og ljósleiðaraaðgangsnet eru lögð inn til heimila og fyrirtækja án þess 

að koparheimtaugarnar séu teknar úr notkun. Hér á landi eru tvö landsdekkandi GSM kerfi, 

tvö landsdekkandi 3G kerfi og nú stefnir í annað eins ef ekki fleiri landsdekkandi 4G kerfi. 5G 

er síðan handan við hornið. Það er heldur ekki óalgengt að tveir fjarskiptaskúrar standi hlið 

við hlið á sama hólnum báðir hálftómir. Það er illa geymt leyndarmál að eitt öflugt 

landsdekkandi GSM, 3G eða 4G kerfi getur annað allri farsnetsnotkun á Íslandi og borið 

þjónustu margra aðgreindra þjónustuaðila. Einn fjölþátta stofnljósleiðarastrengur dugar einnig 

í flestum tilfellum. Ein fastanetsheimtaug í hvert hús, helst þá ljósleiðari, dugar fyllilega. Þessi 

margfalda uppbygging eykur vissulega samkeppni og ber því að fagna. Það má þó öllum vera 

ljóst að viðskiptavinir fjarskiptafyrirtækjanna borga brúsann þegar að uppi er staðið. Ef það 

eru ekki viðskiptavinirnir þá lendir það á eigendum og lánadrottnum fjarskiptafyrirtækjanna í 

formi skuldaniðurfærslu, taprekstrar eða ófullnægjandi ávöxtunar eiginfjár.  

Í fjarskiptaáætlun stjórnvalda er að finna metnaðarfull markmið sem kalla á umtalsverða 

uppbyggingu ljósleiðarastofnnetsins um landsvæði, til byggðakjarna og fjarskiptasendistaða 

um allt land ekki síst utan þéttbýlis. Í fjarskiptaáætlun er einnig að finna markmið sem varla 

nást nema með uppbyggingu ljósleiðaraaðgangsnets í mest öllu dreifbýli. Kostnaður við slíka 

uppbyggingu hleypur á milljörðum króna. Endurnýjun heimtauga úr kopar í ljósleiðara í 

þéttbýli er jafnframt verkefni sem á langt í land.  

Staða fjarskipta er þó almennt góð á Íslandi. Góð fjarskipti stuðla að samkeppnishæfni alls 

samfélagsins. Hér áður fyrr var uppbygging almennra fjarskipta viðfangsefni hins opinbera 

líkt og er enn í veitustarfsemi. Nú er einkafyrirtækjum ætlað það verkefni að byggja upp 

fjarskiptainnviðina. Hægt er að draga þá ályktun að áhugi markaðsaðila fyrir ofangreindri 

uppbyggingu sé takmarkaður ellegar hefði hún þegar átt sér stað eða væri fyrirhuguð. 

Vandamálið er að stærsti hluti þessara framkvæmda er fjárhagslega óréttlætanlegur fyrir 

fjarskiptafélögin. Þar við situr.  

Margt af því sem framkvæmt er í samfélaginu fyrir almannafé er tæknilega óarðbært í 

hreinum fjárhagslegum skilningi. Réttlæting fyrir opinberum innviðaframkvæmdum getur 
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verið samfélagsleg, tengd byggðasjónarmiðum, búsetugæðum og svo framvegis en ekki síður 

efling samkeppnishæfni svæðisbundið eða á landsvísu. Það er engin tilviljun að ekki séu 

byggð upp flutnings- og dreifikerfi vatns, hita og rafmagns hlið við hlið í samkeppni. Slík 

uppbygging væri óþarfi og sóun á fjármunum. Þjóðfélagsleg sjónarmið stjórnvalda og íbúa 

fara ekki alltaf saman með hagsmunum markaðsfyrirtækja. Markaðsfyrirtækin vilja eðlilega 

hámarka nýtingu sinna framleiðslutækja og fjárfesta í arðbærum verkefnum. Af því leiðir að 

kerfi eru síður uppfærð þar sem samkeppnishvatinn er lítill og óarðbæru svæðin verða 

útundan. Viðfangsefnið er að finna leiðir sem efla samkeppnishæfni bæði samfélagsins og 

fjarskiptaklasans. Allar forsendur eru til þess að heilbrigð og virk samkeppni geti þrifist áfram 

á fjarskiptamarkaði þó að undið sé ofan af áherslum á samkeppni í fjarskiptainnviðum.  

 

V12„Samkeppni leiðir til þess að menn fá ekki nægar tekjur til 

að mæta þessari fjárfestingu sem þeir hafa lagt í… Það er oft 

verið að bjóða sömu þjónustu á búnaði sem stendur hlið við hlið. 

Á svona litlu landi er það sko ekki alveg rétti staðurinn til að 

vera í samkeppninni virðist manni.“ 

 

V12„Samkeppnislögin setja þessu (samvinnu) miklar hömlur. 

Menn mega ekki tala saman nema með milligöngu opinberra 

aðila eða þannig. Held að það sé mikilvægt fyrir svona lítið land 

að bæta þetta til þess að auka samkeppnishæfnina þannig að 

menn nái utan um það að samnýta fjárfestingu í auknum mæli 

og keppi frekar í þjónustunni. Það er engin glóra í því að vera 

með mörg farsímakerfi hlið við hlið í þessu litla landi. Það er 

bara vitleysa og leiðir bara til þess að þessi farsímaþjónusta 

verður dýr, hún er alltof dýr. það er erfitt fyrir fyrirtækin að 

lækka verð vegna þess að þau eru búin að fjárfesta svo mikið. 

Við erum svo fá og landið svo dreifbýlt að það er ekki neitt vit í 

þessu. Þrjá senda á sama hús þegar að einn sendir dugar.“ 

 

V2„Samfélagið hefur hag af því að við höldum áfram 

uppbyggingu og að við finnum leiðir þannig að fyrirtækin sjái 

sér hag í því… Það fer að verða þannig og er orðið þannig í 

mörgum tilfellum að ekkert fyrirtæki sér hag í því að veita 

ákveðna þjónustu. Það er samfélagsmál. Ef markaðsbrestur 
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stækkar til dæmis út á landi af því að samkeppnin er orðin svo 

mikil á litlu svæði og er orðin svo regúleruð og stóru fyrirtækin 

eru farin að setja allt sitt í það þá verða stór svæði kringum 

landið sem þá fá ekki grunnþjónustu. Þetta er alvöru mál.“ 

 

V1„Af hverju ætti Míla að fara að grafa ljósleiðara fyrir staka 

bæi. Þú veist á meðan þetta er ekki ríkisfyrirtæki.“ 

6.6.3. Afstaða til klasasamstarfs 

Vangaveltur um kosti og galla formlegs klasasamstarfs fléttaðist iðulega inn í samræður við 

viðmælendur. Sumir viðmælenda höfðu greinilega hugleitt slíkt samstarf í einhvern tíma og 

höfðu þegar á því nokkuð mótaðar og ákveðnar skoðanir. Í viðtölunum var tekið fram að 

markmiðið væri ekki að ræða einstök verkefni eða viðfangsefni í mögulegu klasasamstarf. 

Viðtalsramminn og umræðan í kringum hann virtist opna huga viðmælenda gagnvart þeim 

möguleikum sem felast í formlegu klasasamstarfi. Almennt séð voru viðmælendur opnir og 

jákvæðir gagnvart formlegu fjarskiptaklasasamstarfi og töldu það geta verið vettvang eða 

verkfæri til þess að vinna að eflingu samskipta og samvinnu í afmörkuðum verkefnum. Flestir 

viðmælenda voru almennt bjartsýnir á að samstarfið gæti leitt til árangurs á ýmsum sviðum að 

því tilskyldu að nægjanlegt traust og samstarfsvilji væri til staðar, samstarfið brjóti ekki gegn 

samkeppnilögum og verkefnin stuðli að aukinni framleiðni og bættri samkeppnishæfni 

viðkomandi fyrirtækis og klasans.   

 

V2„Vegna þess hvernig iðnaðurinn er rammaður inn þá er erfitt 

að hefja svona samstarf. Ef hægt væri á einhverju stigi að vinna 

saman að þekkingaröflun eða tækniþróun þá held ég að það væri 

öllum til góða.“ 

 

V3„Já ég heyrði fyrst af þessari klasahugmynd á málstofunni um 

daginn og mér fannst það hljóma mjög vel sko. Á þess að hafa 

ráðrúm til þess að velta því fyrir sér þá bara að heyra 

hugmyndina. Svo veit maður á bak við að það hefur ekki verið 

neinn vettvangur, menn þora ekki neinu, þora ekki að hittast sko 

ég veit ekki hvort þetta er afleiðing af þessari hrunahugsun, allt 

varð glæpsamlegt, allt mistúlkað einhvern veginn.“ 
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V3„Gott væri að hafa einhvern vettvang sem hægt er að 

spjalla… við einhverja kollega til dæmis um skilmála og þannig 

án þess að það þýði einhverja samræmingu aðgerða. Ég held að 

þessi klasi myndi byrja á því að mynda sér mjög skýran ramma. 

Þegar menn kæmu þar inn þá vissu þeir um hvað þeir mættu 

tala. Nú er umhverfið litað af því að það sé 

samkeppnisbrotahætta ef menn bara tala við kollega sína, þá 

þyrfti að hreinsa það svið þannig að þetta sé vel skilgreint.“ 

 

V3„Það að hafa einhvern vettvang. Menn eru svo lokaðir inni í 

þessum fyrirtækjum og þetta er ofboðslega lokaður heimur, þú 

hittir ekki einhvern úti á götu sem þú getur rætt við. Þetta er svo 

sérhæft umhverfi og fáir sem eru í því, þó það væri ekki nema 

að veita þessum starfsmönum tækifæri til að hittast þar sem 

verið er að ræða um eitthvað spennandi og áhugavert …“ 

 

V6„Ef allir hefðu hag af því eða sæju ekki óhaginn af því að 

samkeppnisaðilinn væri með í því þá gæti þetta verið brilljant 

hugmynd, allir þurftu ekki að vera að finna upp hjólið. En þegar 

samkeppnin er eins og hún er í dag þá snýst þetta um survival og 

snýst um það að þér gengur vel ef andstæðingnum gengur illa, 

þá finnst mér erfitt að sjá hvernig menn eiga á sama tíma… 

nema í mjög skilgreindum afmörkuðum verkefnum.“ 

 

V7„…ég gæti alveg séð fyrir mér að þetta geti komist á því að 

menn eru farnir að finna fyrir því að það er enginn vettvangur 

fyrir ýmis mál sem að menn eru með og eru kannski í sitt hvoru 

horninu með sama vandamálið en eiga engan sameiginlegan 

vettvang til að vinna í því.“ 

 

V12„Ég vil bara segja að ég held að það væri bara mjög jákvætt 

ef það á að koma þessu verkefni af stað. Væri til bóta, gæti leitt 

til framfara.“ 
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7. Niðurstöður 

Markmið þessarar raundæmisrannsóknar var að kanna út frá stöðu og þróun íslenska 

fjarskiptaklasans hvort formgert klasasamstarf væri til þess fallið að efla klasann og á hvaða 

verkefnasviðum það gæti leitt til árangurs. Til að svara því var klasinn greindur með 

megindlegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum. Rannsóknarspurningarnar eru þrjár og 

verður leitast við að svara þeim í þessum kafla. 

7.1. Svör við rannsóknarspurningum 

R1:  Hversu virkur er fjarskiptaklasinn á Íslandi? 

Með virkni er hér átt við áhrif samskipta og samvinnu á þekkingarsköpun sem verður til við 

samskipti milli fyrirtækjanna sjálfra í klasanum, við menntastofnanir, rannsóknarstofnanir, 

fjármálastofnanir og stjórnvöld. Þegar boðskiptaleiðir milli þessara aðila eru ekki fyrir hendi 

eða eru ekki virkar þá er hægt að tala um samskiptagjár. Viðfangsefni klasastjóra í formlegu 

klasasamstarfi er meðal annars að brúa slíkar gjár, séu þær fyrir hendi og taldar hamlandi fyrir 

einkum nýsköpun en einnig almenna samvirkni og samspil í klasanum. Rannsóknin náði til 

ofangreindra fimm boðskiptaleiða innan klasans. Í fræðunum er að auki talað um tvær aðrar 

gjár. Það eru gjár milli klasa annars vegar og gjár milli klasa og alþjóðasamfélagsins hins 

vegar. Rannsakandi taldi ekki mikilvægt í samhengi þessarar rannsóknar að grennslast fyrir 

um þessa þætti. Verði af klasasamstarfi í fjarskiptageiranum þá gætu tækifæri leynst í 

brúarsmíði yfir þessar gjár í ljósi bersýnilegra tengsla og samspils við aðra klasa og 

alþjóðamarkaði. 

Niðurstaða rannóknarinnar á samskiptagjám innan fjarskiptaklasans bendir til lítillar virkni 

og þar með óbrúaðra samskiptagjáa milli fyrirtækjanna sjálfra, milli fyrirtækja og stjórnvalda 

sem og fyrirtækja og skóla. Viðmælendur voru þó á einu máli um að mikilvægt væri að bæta 

úr þessu, það er að brúa þessar gjár. Viðmælendur töldu lítil sem engin virk samskipti vera við 

hvorki rannsóknarstofnanir né banka. Töldu um það bil jafn margir viðmælendur að úrbætur 

þeirra gjáa væru annars vegar mikilvægar og hins vegar síður mikilvægar. Miðað við þær 

vísbendingar sem lesa má úr niðurstöðum þessarar rannsóknar þá er ekki hægt að segja að 

fjarskiptaklasinn sé virkur klasi. Ef ekki væri fyrir áhuga viðmælenda á úrbótum í samskiptum 

fyrirtækjanna sjálfra og gagnvart stjórnvöldum og skólum þá mætti draga þá ályktun að 

forsendur formlegs klasasamstarfs væri ekki fyrir hendi eða veikar í best falli. 
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R2: Hvernig eru samkeppniskraftar innan fjarskiptaklasans að þróast og hvað segir 

það um mögulega afkomu fyrirtækja í klasanum að teknu tilliti til virkni hans 

og aðstæðna? 

Greining á samkeppniskröftum á markaði og þar með samkeppnisþrýstingi á fyrirtæki á 

tilteknum markaði í nútíð og framtíð gefur vísbendingu um umfang virðisaukans og skiptingu 

hans á milli aðila. Kjarni samkeppniskraftagreiningar er sá að aukin ógn af innkomu nýrra 

aðila og staðkvæmdarvörum á markað, aukin samningsstaða birgja og viðskiptavina og síðast 

en ekki síst aukin samkeppni milli fyrirtækjanna á markaðnum veldur auknum kostnaði, lægra 

verði og þar með minni hagnaði fyrirtækjanna. Greindir voru samkeppniskraftar á þremur 

fjarskiptamörkuðum, það er einstaklingsmarkaði, fyrirtækjamarkaði og heildsölumarkaði. 

Spurt var um stöðu samkeppniskrafta í dag og hvernig þeir væru að þróast. Þróunin eða 

hreyfingin skiptir hér verulegu máli. Á einstaklingsmarkaði er spáð auknum neikvæðum 

áhrifum allra samkeppniskrafta á markaðsfyrirtækin fyrir utan vald viðskiptavina sem talið er 

verða áfram miðlungs. Á fyrirtækjamarkaði er útlit fyrir aukin neikvæð áhrif allra 

samkeppniskrafta á markaðsfyrirtækin fyrir utan vald birgja sem er þó talið mikið fyrir en 

helst óbreytt. Fjarskiptafyrirtæki, ekki síst þjónustuveitendur á einstaklings- og 

fyrirtækjamarkaði, standa frammi fyrir verulegum áskorunum gangi þessi þróun eftir. Á 

heildsölumarkaði er útlit fyrir að samkeppni á markaði aukist sem og ógn af staðkvæmdarvöru 

og samningsstaða viðskiptavina. Aðrir samkeppniskraftar standa í stað. Samkeppniskraftar eru 

því einnig að aukast á heildsölumarkaði en ekki í sama mæli og á sömu sviðum og á 

smásöluhliðinni.  

Sú sviðsmynd sem viðmælendur drógu upp af líklegri þróun samkeppniskrafta á 

fjarskiptamarkaði hlýtur að vera verulegt áhyggjuefni fyrir fjarskiptafyrirtækin, klasann í heild 

og fyrir íslenskt samfélag. Heilbrigður, virkur og samkeppnishæfur fjarskiptaklasi er 

mikilvægur fyrir marga þætti samfélagsins. Áskoranir fyrirtækja fjarskiptaklasans verða í 

auknum mæli fjárhagslegar samkvæmt þessum niðurstöðum. Þær verða þó ekki síður tengdar 

hæfni og getu til að sjá fyrir og bregðast við hröðum breytingum í viðskiptaumhverfinu og 

færa sér í nyt þau tækifæri sem í þeim kunna að felast, það er að ná og viðhalda 

samkeppnisforskoti. 

R3:  Er formgert klasasamstarf til þess fallið að efla framleiðni íslenska 

fjarskiptaklasans og á hvaða sviðum er vísbending um að slíkt samstarf geti 

leitt til árangurs? 
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Svar við fyrstu rannsóknarsóknarspurningunni er í stuttu mála það að íslenski 

fjarskiptaklasinn er ekki virkur klasi. Samskipti milli hagsmunaaðila eru lítil. Viðmælendur 

telja þó mikilvægt að efla samskiptin milli tiltekinna hagsmunaaðila. Samskiptin má bæta. 

Svar við annarri rannsóknarspurningunni er að fyrirtækin í klasanum standa fram fyrir 

miklum og auknum samkeppniþrýstingi sem ógnar fjárhagslegri afkomu þeirra og þar með 

tilveru, gangi þróunin eftir að öðru óbreyttu.  

Greiningin kallast einnig á við bæði klasakortið og demantinn. Einn megin tilgangur með 

gerð klasakorts er að draga fram sérhæfingu aðila klasans gagnvart fyrirtækjum hans. Því 

meiri sérhæfing því meira samspil og samvirkni innan klasans. Mjög sérhæfðir í 

fjarskiptaklasanum teljast einkum eftirlitsstofnanir, tækniráðgjafar, auglýsingastofur, 

verktakar og búnaðarframleiðendur ýmis konar. Háskólar, ráðuneyti, sveitarfélög, bankar, 

lögfræðistofur og viðskiptaráðgjafar teljast miðlungs sérhæfðir. Lítil sérhæfing er einkum 

talin vera hjá hagsmunasamtökum og rannsóknarstofnunum. Sérhæfing er ekki mikil á 

mörgum af lykilaðilum klasans. 

Demantur fjarskiptaklasans sýnir samverkandi samspil mismunandi þátta sem ýmist eru 

taldir styrkja klasann, veikja eða óvissa ríkir um. Nokkuð er um göt í demantinum. Dæmi um 

veikleika sem raunhæft er að vinna með eru til dæmis viðhald innviða, framboð menntunar, 

hagsmunasamtök fyrir klasann, kostnaður útlandsambanda og viðskiptaumhverfi gagnavera. 

Uppfærsla demantsins er viðvarandi viðfangsefni alls klasans. 

Greining á mögulegum verkefnaflokkum unnum í fjarskiptaklasasamstarfi dregur fram 

forgangsröðun viðmælenda á skilgreindum viðfangsefnum í klasasamstarfi án þess að rætt 

væri um afmörkuð verkefni. Þar ber fyrst að nefna eflingu samskipta og traust. Fyrir liggur að 

klasinn er ekki virkur hvað samskipti varðar. Traustið töldu flestir viðmælendur þó mestu 

skipta í klasasamstarfi. Það að ólíklegt sé að árangur náist lítur frekar að traustinu heldur en 

samskiptum. Sama máli gegnir um framleiðni klasans. Ekki var spurt sérstaklega út í þann 

verkefnaflokk. Margir viðmælendur komu engu að síður inn á þennan þátt. Afstaða þeirra var 

almennt sú að undirliggjandi markmið allrar verkefnavinnu í mögulegu klasasamstarfi væri að 

efla framleiðni klasans á einn eða annan hátt. Það væri drifkraftur slíks samstarfs. Umræðan 

um uppbyggingu fjarskiptainnviða tengist umræðu um framleiðni. Framleiðni segir til um 

fjarfestingargetu. Fjárfestingar fyrirtækja í fjarskiptainnviðum þarf á endanum að réttlæta með 

hliðsjón af framleiðni. Ljóst er að framleiðni fjarskiptafyrirtækja er undir þrýstingi á sama 

tíma og mikil óvissa ríkir í samkeppnisumherfinu og viðskiptamódel fjarskiptafyrirtækja „er í 
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uppnámi“ eins og einn viðmælenda orðaði það. Erfitt er fyrir fjarskiptafyrirtæki að réttlæta 

áhættusamar fjárfestingar undir slíkum kringumstæðum.  

Í mögulegu fjarskiptaklasasamstarfi er vinna við sameiginlega sýn, bætt laga- og 

reglulegarðarumhverfi, nýsköpun og þróun, námsframboð og endurmenntun að sama skapi 

talin mjög mikilvæg og líkleg til árangurs. Verkefni er lúta að bættu viðskiptaumhverfi, 

fjölgun fyrirtækja og laða að fjárfestingu voru talin mikilvæg en ef til vill ekki forgangsmál 

klasans. Fæstir viðmælendur sáu mikinn tilgang í sameiginlegri útflutningsstafsemi eða 

innkaupum. Þessi forgangsröðun verkefnaflokka er á margan hátt svipuð og fram kemur í 

rannsóknarniðurstöðum meðal 250 virkra klasasamstarfsverkefna víða um heim.  

Viðmælendum var tíðrætt um takmarkandi áhrif samkeppnislöggjafar á mögulega 

samvinnu sem hér um ræðir. Vissulega mun samkeppnislöggjöfin setja formlegu 

fjarskiptaklasasamstarfi þær skorður sem við eiga hverju sinni. Að sama skapi er ljóst að ekki 

verður farið í verkefni af neinu tagi sem brjóta í bága við landslög. Menn mega tala saman og 

vinna saman fari þeir ekki á mis við lögin. Mikilvægt er að hafa í huga viðurkennt er í 

samkeppnisrétti að stundum geti samráð fyrirtækja haft jákvæðar afleiðingar, til að mynda ef 

það eflir tæknilegar framfarir eða stuðlar að bættri framleiðslu á vöru. Í þeim tilvikum sem 

það á við er fyrirtækjum mögulegt að sækja um undanþágu til Samkeppniseftirlitsins og fá 

þannig heimild til þess að eiga í samráði, sem annars teldist ólögmætt. Ekki fæst því séð að 

samkeppnislög komi í veg fyrir formgert fjarskiptaklasasamstarf þó lögin setji samstarfinu 

vissulega skorður. 

Almennt séð voru viðmælendur opnir og jákvæðir gagnvart formlegu fjarskipta-

klasasamstarfi og töldu það geta verið vettvang til þess að vinna sameiginlega að uppfærslu 

klasans í afmörkuðum verkefnum. Flestir viðmælenda voru almennt bjartsýnir á að samstarfið 

gæti leitt til árangurs á ýmsum sviðum að því tilskyldu að nægjanlegt traust og samstarfsvilji 

væri til staðar, samstarfið brjóti ekki gegn samkeppnilögum og verkefnin stuðli að aukinni 

framleiðni og bættri samkeppnishæfni viðkomandi fyrirtækis og klasans.   

Þroskaðir klasar hafa náð stöðugleika eða eiga erfitt með frekari vöxt. Hnignandi klasar 

hafa náð hátindi starfsemi sinnar og eru að dragast saman eða minnka. Klasi sem slíkt hendir á 

hugsanlega afturkvæmt. Mögulegar áherslur í fjarskiptaklasasamstarfi á Íslandi eru samkvæmt 

þessari rannsókn nokkurn veginn sambærilegar áherslum í erlendu klasasamstarfi óháð 

atvinnugrein. Núverandi virkni og sérhæfing innan klasans, ásamt demanti klasans og þróun 

samkeppniskrafta, benda til þess að klasinn sé staddur eða stefni í hnignunarskeið. 
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Tækniþróun, þarfir og væntingar viðskiptavina virðast vera að breytast hraðar en klasinn nær 

að sjá fyrir eða uppfæra sig gagnvart. Klasinn virðist þurfa að grípa til aðgerða ef vinda á ofan 

af neikvæðum spíral minnkandi framleiðni og hnignunar. Niðurstaða rannsakanda og svar við 

rannsóknarspurningunni er að formgert klasasamstarf sé til þess fallið að efla framleiðni 

íslenska fjarskiptaklasans. Það er svo undir klasanum sjálfum komið hvernig tekst til ef á 

reynir.  
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8. Lokaorð 

Töluverð reynsla er komin á formgert klasasamstarf víða um heim. Aðferðafræðin hefur 

jafnframt verið notuð um árabil í uppbyggingu klasasamstarfs atvinnuvega á Íslandi svo sem í 

jarðvarma, sjávarútvegi, ferðaþjónustu og nú síðast í heilbrigðisþjónustu. Eftir þessu hefur 

verið tekið. Formgert klasasamstarf er komið til að vera á Íslandi að því er virðist.  

Fjarskiptaklasinn er með stærri atvinnugreinum hér á landi sem ekki byggja afkomu sína 

að mestu á útflutningi. Klasinn er mikilvægur fyrir allt samfélagið. Aðgengileg, hraðvirk, 

örugg og hagkvæm fjarskipti eru talin nauðsynlegur þáttur í nútíma samfélagi óháð 

staðsetningu. Viðmælendur í rannsókninni draga fram dökka mynd af stöðu og mögulegri 

þróun íslenska fjarskiptaklasans. Þetta er áhyggjuefni ekki síst vegna þess að fyrirtækin virðist 

ekki hafa svör í augnablikinu við þeirri þróun. Viðfangsefnið snertir allt samfélagið. Veikur 

fjarskiptaklasi veikir samfélagið. Aðgerða er þörf. 

Hugmynd að fjarskiptaklasasamstarfi var fyrst nefnd á opinberum vettvangi í aðsendri 

grein Signýjar Jónu Hreinsdóttur (2014) sem birtist í Viðskiptablaðinu 26. maí 2014. Þar segir 

meðal annars; 

„Taka má fjarskiptageirann á Íslandi sem dæmi og setja 

hann inn í ímyndaðan fjarskiptaklasa. Þátttakendur í þeim 

klasa auk fjarskiptafyrirtækja gætu verið fyrirtæki í 

upplýsingatækni, mannvirkjagerð og jafnvel orku-

geiranum. Klasinn gæti unnið að mótun verkefna sem 

hefðu það að leiðarljósi að fjármunum þjóðarinnar, 

fjárfestingum, uppbyggingu innviða og rekstri þeirra væri 

sem best varið og samlegðaráhrif skoðuð og nýtt. Í 

fjarskiptageiranum sem og öðrum atvinnugreinum er þörf 

fyrir ný viðskiptamódel en mótun þeirra krefst samvinnu 

og opinna samskipta milli aðila í samfélaginu sem hag 

hafa af. Þá geta samstarfsverkefni sem þessi leitt 

þátttakendur í klasanum inn á nýjar og ófyrirséðar 

brautir.“ 

Rannsóknin gefur til kynna áhuga og þörf fyrir aukna samvinnu og opin samskipti til að 

takast sameiginlega á við áskoranir sem kalla á nýjar og ef til vill ófyrirséðar lausnir. 
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Formgert klasasamstarf er aðferð til þess að hraða uppfærslu klasa á skipulagðan og 

markvissan hátt með samvinnu og opnum samskiptum.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að gefa klasastjórum og hagsmunaaðilum í 

fjarskiptaklasanum ákveðnar vísbendingar um stöðu, horfur og áskoranir í klasanum. Slíkar 

vísbendingar kunna að auka skilning á sameiginlegum ávinningi sem getur fengist með virkri 

og uppbyggilegri þátttöku í formlegu fjarskiptaklasasamstarfi.  

Tilgangur rannsóknarinnar var hvorki sá að skilgreina sameiginleg verkefni fyrir allan 

klasann né benda einstökum hagsmunaaðilum á hvað þeir geta gert til að uppfæra klasann. 

Forkönnun sem þessi getur þjónað tilgangi sínum án þess að ganga svo langt. Rannsakandi 

verður einnig stöðu sinnar vegna að gæta varfærni í að tjá persónulegar skoðanir sínar í 

þessum efnum. Rannsakandi telur uppbyggilegra að hvers kyns verkefna- eða umbótatillögur 

sem tengjast uppfærslu klasans séu mótaðar á faglegan hátt innan klasans. Ef rannsóknin 

nýtist hins vegar sem efniviður í slíka umræðu þá er það í góðu samræmi við meginmarkmið 

rannsóknarinnar. 

8.1. Gallar rannsóknarinnar 

Viðmælendur voru tólf talsins og valdir af rannsakanda með matsaðferð. Úrtakið telst ekki 

tölfræðilega marktækt. Varast skal að alhæfa út frá gögnum eða niðurstöðum þessarar 

rannsóknar á einu raundæmi. Raundæmisrannsókn sem þessi byggir á huglægu mati 

rannsakanda á eigindlegum gögnum að mestu. Staða, þekking og reynsla rannsakanda kann að 

hafa haft áhrif á gögn til birtingar, áherslur og túlkun á niðurstöðum. 

8.2. Kostir rannsóknarinnar 

Þessi rannsókn er sú fyrsta sem gerð er á íslenska fjarskiptaklasanum sem vitað er um. Það út 

af fyrir sig gerir rannsóknina að nýju framlagi. Rannsóknin er bæði hagnýt og lýsandi 

raundæmisrannsókn, nokkurs konar stöðutaka. Rannsakandi telur að fjölmörg ummæli og 

dæmisögur geri umræðuna áþreifanlegri og meira lifandi. Margar og mismunandi áskoranir 

aðila innan fjarskiptaklasans hafa verið í umræðunni síðustu misserin. Umræðan ber oft keim 

af  hagsmunum hvers og eins. Rannsóknin reynir að fanga og greina viðhorf og sýn 

mismunandi aðila innan klasans til grundvallarþátta sem varða hagsmuni þeirra allra.  
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8.3. Framtíðarrannsóknir 

Fjölmargar hugmyndir að framtíðarrannsóknum skutu upp kollinum við skrif þessar ritgerðar. 

Það er einkum tvær rannsóknarspurningar sem rannsakandi telur að verðskuldi athygli í 

framhaldinu að öðrum spurningum ólöstuðum. 

R1: Hvaða fjármunir hefðu sparast í uppbyggingu og rekstri fjarskiptakerfa frá 

einkavæðingu, miðað við sömu útbreiðsluaukningu yfir tímabilið, hefði margföld 

uppbygging fjarskiptakerfa ekki átt sér stað? 

R2: Hvernig má ná markmiðum samfélagsins um fjarskipti á hverjum tíma á hagkvæmasta 

máta, án þess að hafa letjandi áhrif á tækniframfarir og samkeppni í þjónustu? 
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10. Viðaukar 

Viðauki 1. – viðtalsrammi rannsóknar 

 
Mynd 16. Könnun og viðtalsrammi rannsóknarinnar. 
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Viðauki 2 – Merkir atburðir í sögu fjarskipta á Íslandi í tímaröð 

Tafla 11. Merkir atburðir í sögu fjarskipta á Íslandi í tímaröð. 

Ártal Atburður 

1889 Fyrsta talsímalína landsins sett upp milli húsa á Ísafirði. 

1890 Talsímasamband sett upp milli tveggja verslana í Hafnarfirði og Reykjavík. 

1902 Hart tekist á um hvort leggja skuli áherslu á loftskeyta- eða talsímatækni (þráðlaust vs. 
þráður). 

1904 Talsímahlutafélag Reykjavíkur stofnað. 

1904 Samið við Mikla norræna ritsímafélagið um lagningu sæstrengs. 

1905 ,,Bændafundurinn" mótmæli gegn háum kostnaði við þráðbundna 
ritsímatæknivæðingu í stað uppbyggingar loftskeytatækni. 

1906 Síma(loft)lína lögð norðurleiðina frá Seyðisfirði til Reykjavíkur. 

1907 Ritsímasamband kemst á við útlönd og talsímasamband opnað milli Reykjavíkur og 
Seyðisfjarðar. Landsími Íslands stofnaður. 

1910 Jarðsími lagður yfir siglufjarðarskarð. 

1911 Sæsími lagður til Vestmannaeyja. 

1918 Fyrsta loftskeytastöðin tekur til starfa. 

1920 Fyrsta fiskiskipið búið loftskeytatækjum. 

1926 Allir þéttbýlisstaðir komnir með síma og byrjað að síma um sveitir landsins. Fyrsta 
loftskeytamóttakan frá útlöndum. 

1929 Lokið við að leggja loftlínu kringum landið. 

1930 Fyrsti fjölsíminn (margar talrásir yfir sama þráð) tekinn í notkun. 

1932 Fyrstu sjálfvirku símstöðvarnar opnaðar í Reykjavík og Hafnarfirði. 

1935 Póstur og sími sameinast. Talsamband opnað við útlönd. 

1938 Opnað fyrir talsamband um talbrú úr almenna símkerfinu við skip. 

1940 Loftskeytaskóli Landssímans stofnaður. Fjarskiptastöðvar landsins herteknar. 

1941 Fyrstu lögin um fjarskipti sett á Alþingi. 

1943 Hingtengingu fjölsíma um landið lýkur. 

1946 Landssíminn tekur að sér fjarskipti vegna alþjóðaflugsins. 
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1947 Talsamband kemst á við Bandaríkin. 

1951 Fyrsta radíófjölsímasambandið sett upp milli Selfoss og Vestmannaeyja. 

1955 Fyrsta örbylgjusambandinu komið upp. 

1959 Fyrstu símsendu myndirnar. 

1960 Upphaf tæknibyltingar í fjarskiptum á Íslandi. 

1962 Sæstrengurinn Scotice til Evrópu tekinn í notkun.  

1963 Lóranmastur reist á Gufuskálum. Sæstrengurinn Icecan til Bandaríkjanna til  tekinn í 
notkun. 

1965 Handvirk afgreiðsla Telex hefst. 

1969 Jarðstöð til móttöku merkis frá gervihnetti vegna vísindarannsókna reist í Gufunesi. 

1970 Sjálfvirkvirk afgreiðsla Telex hefst. 

1980 Jarðstöðin Skyggnir tekin í notkun. Sjálfvirk útlandasímstöð opnuð. 

1983 Notkun hefst á handvirka bílasímakerfisins á metrabylgju. 

1984 Ný lög um fjarskipti. Fyrstu stafrænu símstöðvarnar opnaðar. Sala fjarskiptabúnaðar 
gefin frjáls.  

1986 Fyrsti ljósleiðarinn lagður. Íslenska gagnaflutningsnetið stofnað. Íslendingar eignast að 
fullu Skyggni og sæsímastrengina. NMT-450 farsímakerfið tekið í notkun. 

1989 Stafrænt talsamband við útlönd. 

1990 Leyfi til farsímareksturs á 800 MHz gefin út. Boðkerfi fyrir almenning tekið í notkun. 

1993 Varajarðstöðin á Höfn í Hornafirði tekin í notkun. 

1994 GSM símkerfi tekið í notkun. Cantat-3 sæstrengurinn tekinn í notkun. Handvirka 
bílasímakerfið lagt niður. 

1995 Allar símstöðvar orðnar stafrænar. Sjö og þriggja stafa símanúmer tekin upp. Stóra 
loftnet Skyggnis tekið niður. 

1996 Heildar endurskoðun á fjarskiptalögum - opnað fyrir samkeppni. Allt landið eitt 
gjaldsvæði í talsíma. 

1997 Póstur og sími verður hlutafélag. Póst- og fjarskiptastofnun sett á laggirnar. 
Íslendingar ásamt Finnum með hlutfallslega flesta internetnotendur. 

1998 Afnám einkaréttar í fjarskiptum. Póstur og sími aðskilin. Landssími Íslands hf. verður 
til. Tal hf. hefur rekstur GSM kerfis. Útlandasímtöl um VoiP. Íslandssími stofnaður. 
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1999 OR stofnar Línu.Net. Þjónusta við alþjóðaflugið fært undir Flugfjarskipti ehf.  Þriðja 
endurskoðun fjarskiptalaga á 7 árum. 

2000 ADSL tekur flugið. GPRS þjónustu hafst á GSM kerfum. Gervihnattarsímar koma á 
markað. Tetra þjónusta hafin. Reglugerð um alþjónustu tekur gildi. 

2001 Rekstur boðkerfis hættir. Uppbygging og rekstur Tetra hefst.  

2002 Nýtt fjarskiptaregluverk Evrópusambandsins tekur gildi, innleiðing á Íslandi. 
Samkeppni á íslenskum fjarskiptamarkaði er til staðar á flestum sviðum. 86% íbúa 
landsins eiga kost á xDSL þjónustu. 

2003 Fjarskiptalög nr. 81/2003 taka gildi. Vaktstöð siglinga stofnuð. Tal, Íslandssími og 
Halló sameinast undir nafninu Og vodafone. 

2004 Farice-I sæstrengurinn tekinn í notkun. Hringtengingu ljósleiðara um landið lokið. 
Helmingur landsmanna tengdur ADSL. Samruni fjarskipta, uppl.tækni og fjölmiðlunar 
eykst. Númeraflutningur í GSM mögulegur.  

2005 Síminn seldur. Fjarskiptaáætlun 2005-2010 samþykkt af Alþingi. 2.500 mk. settar í 
fjarskiptasjóð. Varasamband um Skyggi lagt niður. Myndveita Símans hefst. Efling 
stafrænna örbylgjusambanda í grunnnetinu. 

2006 Verðlagning á farsímamarkaði á Íslandi einkennist af fákeppni m.v. önnur Norðurlönd. 
Fjarskiptasjóður semur um útsendingar RÚV um gervihnött og fyrri hluta GSM 
þjóðvegaverkefnis. 

2007 Fjarskiptalögum breytt með áherslu á öryggi. Samkeppnishvetjandi kvaðir lagðar á 
Símann og Mílu. Nova hefur farsímauppbyggingu. Fjarskiptasjóður semur um seinni 
hluta GSM þjóðvegaverkefnis. Tíðniútboð á 2 GHz og 1800 MHZz. Fyrirtækið Míla 
ehf. stofnað utan um fjarskiptanet Símans hf.  

2008 Fjárfestingar fyrirtækja í uppnámi í kjölfar efnahagshruns. Tal og SKO sameinast.  

2009 Breytingar á fjarskiptalögum - varðar einkum reikimál. Velta á fjarskiptamarkaði frá 
2008 eykst lítillega þrátt fyrir efnahagshrun - samkeppni eykst. Fjarskiptasjóður gerir 
samning um háhraðanettengingar sem tryggir öllum lögheimilum landsins 
netsamband. 

2010 Alterna hóf starfsemi. Ljósleiðartengingum fjölgar. NMT kerfið lagt niður. Stöðugleiki 
einkennir markaðinn í kjölfar hrunsins. Endurskoðuð fjarskiptaáætlun lögð fyrir 
Alþingi. 

2011 Samkeppni eykst einnig á heildsölustigi. Smærri kerfisrekstraraðilar eiga undir högg 
að sækja. Þörf eykst fyrir ljósleiðaravæðingu.  

2012 Fjarskiptaáætlun 2011-2022 samþykkt af Alþingi í árslok. CERT-ÍS hópur settur á 
laggirnar hjá PFS - vægi netöryggis eykst almennt. Verðþak á reiki í Evrópu lækkað. 
Litlar breytingar á fjarskiptamarkaði. 
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2013 Tíðniheimildir fyrir 4G farnet boðnar upp og þeim úthlutað. Gagnaflutningur í 
farnetum eykst hratt. Árás á vefsíður Vodafone í árslok. Áhugi eykst fyrir 
sameiginlegri uppbyggingu og rekstri fjarskiptakerfa. 

2014 4G nær til 85% landsmanna í upphafi árs. Samningar fjarskiptasjóðs um netþjónustu 
og GSM renna út. Undirbúningur fjarskiptaáætlunar 2015-2026. Útfærsla alþjónusta í 
fjarskiptum endurskoðuð. Ákvörðun um flutning CERT-ÍS til RLS. Skipti og síminn 
sameinast. 365 Miðlar boða sókn inn á fjarskiptamarkaðinn. Íslenski fjarskiptaklasinn 
stofnaður? 
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