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Útdráttur	

Áliðnaður ásamt þeirri orku sem hann notar er grunnatvinnuvegur á Íslandi. Um þessar 

mundir gengur áliðnaður í gegnum miklar breytingar sem tengjast verði á áli, en hægst 

hefur á vexti eftirspurnar eftir áli í Kína vegna þess að dregið hefur úr hagvexti þar í 

landi. Umframeftirspurn er eftir áli í heiminum utan Kína og ef Kínverjar hætta að auka 

framleiðsluna má búast við að markaðurinn verði fljótur að jafna sig.  

Samkeppnishæfni getur aukist þegar samlegðaráhrif verða af staðbundinni eða 

svæðisbundinni klasastarfsemi og dæmi um slíkt er þegar þekking og lærdómur myndast 

á svæðum eða hjá klösum fyrirtækja tengdum einstaka atvinnuvegum þar sem nýsköpun 

fer fram. 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða þróun áliðnaðar á Íslandi og meta út frá 

klasafræðum hvernig klasi hefur myndast í kringum iðnaðinn. Varpað verður ljósi á það 

hvort og þá með hvaða hætti klasaframtak áliðnaðarins (Álklasinn) geti aukið 

samkeppnishæfni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í stuttu máli þær að myndast hafa staðbundnir klasar 

þjónustufyrirtækja á svæðum í kringum álverin en jafnframt hefur þróast klasi fyrirtækja 

sem starfar þvert á svæðisbundna starfsemi og á milli landshluta. Rannsakanda er ekki 

kunnugt um að fræðimenn hafi áður birt slíka niðurstöðu um þróun klasa. Rannsókn á 

klasaframtakinu Álklasinn leiddi í ljós að viðmælendur höfðu jákvætt viðhorf til þess. 

Sýn á markmið klasaframtaksins var ólík á milli viðmælenda. 

Til þess að klasinn nái markmiði sínu þarf að efla traust á milli þátttakenda og auka 

skuldbindingu þeirra. Skerpa á stefnu, auka upplýsingagjöf og kynningar og skapa 

vettvang fyrir sameiginlega tilboðsgerð.  
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Abstracts 

The aluminium industry and the energy it consumes represent a fundamental 

economic sector in Iceland. The aluminium industry is presently undergoing significant 

global changes related to aluminium prices, with economic recession cutting back a 

rising demand for aluminium in China. There is excess demand for aluminium in the 

world outside China and if the Chinese slow down increasing production rates, a rapid 

market recovery may be expected. 

The synergy of spatial or regional cluster operations can promote competitiveness. 

This can be seen where know-how and experience is gained in areas or company clusters 

connected to individual economic sectors fostering innovation. 

The objective of this research is to analyse the development of the Icelandic 

aluminium industry and, based on cluster theory, to determine how a cluster has formed 

around the industry. The question will be addressed whether, and if so in what way, the 

Icelandic aluminium industry cluster initiative (Álklasinn) can enhance competitiveness. 

In brief, the findings of this research are that spatial clusters of service providers have 

formed in proximity to the aluminium smelters, while at the same time a cluster of 

enterprises has developed across regional operations and in different regions of the 

country. The author is not aware of any previous academic publication of such a 

conclusion on cluster development. Research into the cluster initiative Álklasinn revealed 

that interlocutors had a positive attitude towards the cluster but with different 

perspectives as regards the initiative’s objective. 

In order for the cluster to reach its objective an effort must be made to promote trust 

between its participants and to increase their commitment. Their vision should be 

sharpened, communication should be increased and a venue should be created for 

collective participation in tenders.  
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1  Inngangur   

Í þessu meistaraverkefni verður hinn nýstofnaði álklasi til umfjöllunar. Ástæður þess eru 

einkum þrjár.  

1. Áliðnaður telst til grunnatvinnuvegar á Íslandi. 

2. Áliðnaður hefur gengið í gegnum miklar breytingar á síðast liðnum árum. 

3. Álklasinn getur aukið samkeppnishæfni áliðnaðar á Íslandi.  

Áliðnaðurinn ásamt þeirri orku sem hann notar telst til grunnatvinnuvegar á Íslandi. 

Atvinnuvegur sem skilgreindur er sem grunnatvinnuvegur getur staðið sér og án 

stuðnings frá öðrum atvinnuvegum. Grunnatvinnuvegir eru oft byggðir upp á 

náttúrlegum auðlindum eða landkostum sem nýttir eru til aðfanga.  

Framlag áliðnaðar og tengdrar starfsemi til vergrar landsframleiðslu1 (VLF) 

endurspeglar verðmætasköpun og er ein mest notaða hagtalan til að mæla efnahagsleg 

umsvif í hagkerfi (Hagfræðistofnun, 2015). Verðmætasköpun er samspil kaupenda og 

seljenda vöru og þjónustu. Sá virðisauki sem til verður í viðskiptum er nýttur til 

nýfjarfestinga og eflingar fyrirtækja. Við það verða þau samkeppnishæfari (Runólfur 

Smári Steinþórsson 2015). 

Hagfræðistofnun (2015) áætlar að hlutdeild álklasans til VLF hafi verið um 3,7% árið 

2007 og hafi vaxið upp í 6,8% árið 2012. Til samanburðar hefur framlag sjávarútvegs 

vegna veiða og vinnslu vaxið úr 7% í 11% á tímabilinu 2005-2011 (Íslandsbanki, 2012). 

Framlag ferðaþjónustu til VLF hefur vaxið úr 3,3% í 4,6% á tímabilinu 2010-2013 

(Hagstofa Íslands, 2015.-a) og væntanlega enn frekar þar sem ferðamönnum hefur 

fjölgað verulega á síðastliðnum þremur árum. 

Um þessar mundir gengur áliðnaður í gegnum miklar breytingar sem tengjast verði á 

áli. Dregið hefur úr vexti eftirspurnar í Kína, sem framleiðir um helming alls 

frumframleidds áls í heiminum, en á sama tíma hefur ekki hægst á vexti álframleiðslu í 

þessu miðstýrða hagkerfi. Fyrir vikið hefur skapast ójafnvægi og birgðir safnast upp, sem 

aftur veldur óvissu á mörkuðum. Sem andsvar við þeirri þróun hafa sumir 

																																																								
1	 Skilgreining VLF er samtala einka- og samneyslu, fjárfestinga, útflutnings vöru og þjónustu að 

frádregnum innflutningi.  
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álframleiðendur heims, til dæmis Rusal, Rio Tionto Alcan og Alcoa, selt eignir og lokað 

álverum en jafnframt aukið framleiðslu á virðisaukandi afurðum á kostnað hrááls (Ketill 

Sigurjónsson, 2015). 

Markaðsverð á áli sem og annarri hrávöru hefur verið sveiflukennt frá árinu 2011. Það 

má meðal annars rekja til uppbyggingar áliðnaðar í Kína. Álframleiðslan er knúin áfram 

með orku frá kolum og framboð af þeim er mikið í Kína. Áliðnaður hefur vaxið 

gríðarlega á síðustu árum og framleiðsla áls nú langt umfram innlenda eftirspurn. 

Taprekstur álfyrirtækja í Kína er útbreiddur og hafa kínversk stjórnvöld gripið til ýmissa 

aðgerð til þess að rétta við iðnaðinn. Má þar nefna niðurfellingu á útflutningstollum áls 

auk lækkunar á orkuverði til álvera og fyrirtækja sem vinna vörur úr áli. Með þessum 

aðgerðunum styðja stjórnvöld við útflutning áls frá Kína, en það leiðir til aukins 

framboðs á vestrænum álmörkuðum og viðheldur og stuðlar að enn frekari lækkun 

álverðs. Ætla má að vestræn álfyrirtæki missi í auknum mæli áhugann á frumframleiðslu 

áls af þessum sökum en hugi meira að úrvinnslu afurða úr áli (Ketill Sigurjónsson, 2015).  

Skiptar skoðanir eru þó um það hvort aukið verður við úrvinnslu því eftirspurn 

virðismeiri frumframleiðslu fer vaxandi. En virðismeiri framleiðsla er nýtt í 

hátækniafurðir og farartækjaframleiðslu. Álver hér á landi hafa í auknum mæli einbeitt 

sér að þessari framleiðslu og hefur til að mynda álverið í Straumsvík skipt út allri sinni 

framleiðslu yfir í virðismeiri vöru. Það hefur því frekar verið hugur í áliðnaðinum á 

Íslandi og vilji til að fjárfesta í framleiðsluaukningu fremur en að draga saman seglin 

(Pétur Blöndal, munnleg heimild, 16. mars 2016).  

Fleira kemur til en uppbygging og offramleiðsla áls í Kína þegar litið er til veikrar 

stöðu hrávörumarkaðarins. Tækninýjungar í Bandaríkjunum, þróun heimsmála og að 

OPEC hefur ekki beitt sér til hækkunar olíuverðs hefur áhrif á markaðinn auk þess sem 

efnahagsbatinn í Evrópu gengur hægt og hagvöxtur er hægur.  

Hagvöxtur á heimsvísu var áætlaður 3% árið 2015 en spár fyrir árið 2016 gera ráð 

fyrir 3,4% hagvexti. Í OECD ríkjunum er þó ekki gert ráð fyrir nema 2,1% hagvexti árið 

2016 en reiknað er með enn frekari samdrætti í Kína og að þar dragist hagvöxtur saman 

um 0,4% úr 6,8% í 6,4% (OPEC, 2016). Samdráttur hagvaxtar getur leitt til þess að 

nýsköpun dregst saman og samkeppnishæfni minkar.	

Samkeppnishæfni getur aukist þegar samlegðaráhrif verða af staðbundinni eða 

svæðisbundinni klasastarfsemi en þekking og lærdómur myndast á svæðum eða hjá 

klösum fyrirtækja tengdum einstaka atvinnuvegum þar sem nýsköpun fer fram. 
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Samkeppnishæfni þarf þó ekki endilega að vera nýsköpunardrifin og 

samkeppnisumhverfi heimafyrir getur verið veikt. Þrátt fyrir það ná fyrirtæki árangri á 

heimsmarkaði (Rugman, 1992).  

Hér á landi hefur verið lítill gaumur gefinn að áliðnaði ef undan eru skilin skýrsla  

Hagfræðistofnunar (2015) og meistararitgerð Önnu Guðrúnar Ragnarsdóttur „Framlag 

áliðnaðar til landsframleiðslu”. Rannsóknir á íslenskum klösum og klasaframtökum eru 

einnig af skornum skammti. 

Íslensk fyrirtæki í áliðnaði og tengdri starfsemi hafa stofnað klasaframtakið (e. cluster 

initiative) Álklasann, sem gæti verið fyrsta skref að markvisst stýrðri þróun og nýsköpun 

í áliðnaðinum. Hið nýstofnaða framtak gefur færi á því að kanna þróun áliðnaðar hér á 

landi og upphaf og þróun klasaframtaksins. Í rannsókninni verður auk klasagreiningar 

reynt að varpa ljósi á sýn þátttakenda til klasaframtaksins Álklasans og hvort 

samkeppnishæfni geti aukist með þátttöku í því samstarfi.  

Í þessari rannsókn lagt er upp með eftirfarandi rannsóknarspurningarnar: 

1. Hvaða þættir stuðluðu að myndun áliðnaðar á Íslandi og hver hefur þróun hans 

verið og í hverju felst samkeppnishæfni hans? 

2. Hvernig er birtingarform klasa áliðnaðar út frá klasafræðum? 

3. Hvernig er virkni innan Álklasans og hvaða aðilar eru leiðandi innan hans? 

4. Hvernig getur klasaframtakið Álklasinn leitt til aukinnar samkeppnishæfni í 

áliðnaði á Íslandi? 

Það er von að rannsóknin mun nýtast þeim aðilum sem koma að eflingu atvinnusvæða, 

klasa og klasaframtaka. Einnig að með rannsókninni takist að varpa ljósi á mismunandi 

birtingarform klasa og þá þætti sem þurfa að vera til staðar til þess að auka nýsköpun og 

samkeppnishæfni klasa sem myndast í kringum ríkjandi kjölfestufyrirtæki.  

Rannsóknin er byggð upp með þeim hætti að í öðrum kafla er fjallað um fyrri 

rannsóknir um myndun, þróun, gerðir, hlutverk og samkeppnishæfni klasa. Í þriðja kafla 

er gerð grein fyrir rannsóknaraðferðum. Fjórði kafli varpar ljósi á áliðnaðinn á Íslandi og 

birtingarmynd út frá klasafræðum. Í fimmtakafla er fjallað um klasaframtak Álklasans og 

viðhorf viðmælenda. Í sjötta kafla verður rannsóknarspurningum svarað auk þess sem 

umræða verður um þær. Þá verður skoðað hverju rannsóknin bætti við þau fræði sem 

fyrir eru, farið er yfir annmarka rannsóknarinnar og tillögur lagaðar fram um frekari 

rannsóknir. Í lokaorðum er samantekt.  
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2 Klasar  

Í þessum kafla verður leitast við að gera grein fyrir klasahugtakinu, þeim efnahagslegu 

þáttum sem ýta undir klasamyndun,  mismunandi gerðir klasa, einkenni þeirra og líftíma, 

klasaframtök og tilgang þeirra.  

Klasar eru mjög vítt skilgreint mengi fyrirtækja og stofnanna. Nánast það vítt að allt 

form viðskipta, þjónustu og menntunar á skilgreindu afmörkuðu svæði rúmast þar undir 

að því gefnu að einhver samlegðaráhrif verði af starfseminni.  

Porter (2008, bls.213), skilgreinir klasa sem landfræðilega staðbundinn hóp fyrirtækja 

og tengdra stofnana, á ákveðnu sviði atvinnulífsins, sem ýmist eiga í samkeppni eða 

samvinnu. Samkeppni og samvinna af þessu tagi þar sem fyrirtæki sameinast um 

rannsóknir og þróun, að hluta til eða í heild, er kölluð samkeppnissamvinna (e. co-

competition). Þetta fyrirkomulag þekkist hér á landi og hefur myndast fyrir tilstuðlan 

ýmissa aðila til dæmis Samtaka iðnaðarins og Viðskiptaráðs sem hvatt hafa til 

samstarfsvettvangs í gegnum tengslanet fyrirtækja með það í huga að bæta 

samkeppnisstöðu fyrirtækja, meðal annars með nýsköpun. Þannig geta lítil og meðalstór 

fyrirtæki vegið upp smæð sína með samstarfi við sambærileg fyrirtæki eða stærri sem 

sækjast eftir þekkingu og sveigjanleika þeirra sem minni eru (Karl Friðriksson, 2014).  

2.1 Myndun klasa  
Klasar geta verið sjálfsprottnir þar sem engin utanaðkomandi stuðningur á sér stað. Þar 

tekst á samvinna með svæðisbundnum hópi fyrirtækja og stofnanna án markvissar 

stjórnunar á ferlinu. Klasar geta einnig notið opinbers stuðnings eða þeim verið stýrt 

sérstaklega til þess byggja undir eða þróa ákveðna þætti starfseminnar. Klasar geta því 

bæði þróast eða verið myndaðir (Sölvell, 2008). 

Klasi fyrirtækja myndast oft í kringum frumkvöðla og þeir hafa mikil áhrif á 

staðsetningu klasans með því að draga til sín líka eða tengda starfsemi. Hver klasi er 

einstakur og mótast á löngum tíma en ekki endilega á þeim stað sem hentar best 

viðskiptalega séð þótt staðsetning hafi ef til vill hentað vel í upphafi (Sölvell, Lindquist 

og Ketels, 2003).   

Klasarnir hafa til að bera stór, meðalstór og lítil fyrirtæki sem ýmist eru í samvinnu 

eða samkeppni. Birgja sem sérhæfa sig í aðföngum atvinnugreinarinnar, vélakosti og 

þjónustu auk sérhæfðs innra skipulags. Að lokum hafa klasar stjórnsýslu og aðrar 

stofnanir svo sem háskóla, staðlaráð, starfsnám, samtök atvinnugreina og aðra starfsemi 
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sem stuðlar að menntun, upplýsingum, rannsóknum og tæknilegum stuðningi (Porter, 

2000, bls.78). Allir þessir þættir stuðla að efnahagslegum framgangi og 

samkeppnishæfni.   

2.2 Þróun klasa 
Efnahagskerfi þjóða byggja að miklu leyti upp á staðbundinni (e.spatial) starfsemi þar 

sem samskonar, svipuð eða tengd starfsemi nýtur góðs af nábýli hver við aðra. Á 

afmörkuðum svæðum hafa ákveðnar atvinnugreinar tilhneigingu til að sækjast í nábýli 

hver við aðra og mynda klasa eða þéttbýli (e.agglomeration). Til langs tíma litið þá 

virðist líftími fyrirtækja vera lengri í slíkum staðbundnum hverfum eða þéttbýlissvæðum 

en annarra fyrirtækja sem ekki tilheyra slíkum klösum (Malmberg, Sölvell og Zander, 

1996; Marshall, 1920).   

Rannsóknir fræðimanna (Baptista og Swann, 1998; Krugman, 1991; Sölvell o.fl., 

2003; Malmberg og Maskell, 2002) sýna að flestir klasar byggja á samspili eftirtalinna 

þátta: 

! Staðbundinn markaður er til staðar fyrir vöru og þjónustu. Mikill fjöldi 

fyrirtækja stækkar markaðinn.  

! Möguleiki á að ná til breiðs hóps viðskiptavina. 

! Minni flutnings-og birgðakostnaður. 

! Aukinn aðgangur að björgum (e. resources). 

! Ný fyrirtæki sjá viðskiptatækifæri á svæðinu. 

! Mikil sérþekking á vöru og þjónustu. 

! Hvetjandi samkeppnisumhverfi. 

! Samvinna á milli klasameðlima. Nálægð skapar traust og auðveldar 

samskipti. 

! Aukinn fjöldi fyrirtækja í svipaðri starfsemi byggir upp brunn 

þekkingarstarfsmanna sérhæfða á sínu sviði. 

! Aukinn aðgangur að hæfum starfsmönnum.  

! Nálægð fyrirtækja gerir það að verkum að hægt er að skiptast á þekkingu og 

hraða þannig nýsköpun og framleiðni. 

Ofantaldir þættir eru til staða í mismiklum mæli, allt eftir eðli þeirrar starfsemi sem er 

einkennandi fyrir hina staðbundnu starfsemi eða hið þéttbýla svæði. 
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Þættirnir geta skapað grunn að aukinni samkeppnishæfni og vexti óháð birtingarmynd 

klasans (mynd 1). Samkeppnishæfni klasans þróast annars vegar út frá efnahagslegum 

sveigjanleika og skilvirkni í efri hlutanum og hins vegar út frá nýsköpun í neðri 

hlutanum. Í efri hlutanum er það stærðarhagkvæmi (e. economic of scale) sem knýr 

kerfið áfram. Mörg fyrirtæki sem eru í sömu atvinnugrein og á sama svæði mynda 

iðnaðarhverfi og nábýli við aðra eykur efnagsleg skilvirkni og sveigjanleiki. Og það 

sama gerist við það að mörg fyrirtæki í ólíkri starfsemi starfi á sama svæði. Iðnaðarhverfi 

í kringum bifreiðaverkstæði á Ártúnsholti og Skeifan þar sem fjöldi fyrirtækja í ólíkri 

verslun og þjónustu eru dæmi um slík hverfi.  

 Í neðri hlutanum er það nýsköpun sem er svar við síbreytilegum markaðsaðstæðum. 

Nýsköpun knýr áfram kerfið og tryggir samkeppnishæfni. Það virðist vera tilhneiging til 

að ætla að ávinningur þéttbýlisstaða sé heldur félagaslegs eðlis fremur en efnahagslegur. 

Þessir þættir verða þó vart slitnir í sundur þar sem lykilinn að klasamyndun er meiri 

hæfni sem skapast á svæðinu. Aukin hæfni dregur að sér fleiri fyrirtæki og stofnanir auk 

þess sem lærdómur, sköpun og nýjungar eru meiri og á það við um allar 

birtingarmyndirnar (Malmberg o.fl., 1996). 

 

 
Mynd 1 Birtingarmyndir klasa og þéttbýlisþyrpinga 

Heimild: Malmberg, Sölvell og Zander, 1996. 
 
 

Sýn Sölvell (2008) á klasa-og þéttbýlisþyrpingarnar er á styrk umbótakrafts (e. 

dynamics) fjölbreytileika og gæði tengsla á milli aðila. Fjöldi tengslaneta, hreyfanleiki 
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vinnuafls og þekking geta sett mark sitt á þyrpingarnar og mikilvægt er að skapa 

umhverfi stöðugra umbóta til þess að bæta framleiðni og samkeppnishæfni miðað við 

þær bjargir sem til staðar eru.  

Stjórnvöld styðja gjarnan við vaxandi klasa með því að bæta vaxtaskilyrði og 

umhverfi klasanna með opinberri stefnumótun og greiða þannig fyrir vexti þeirra. 

Vaxandi klasar draga að sér fjármagn, hæfa einstaklinga og nýsköpun og hafa 

tilhneigingu til að leita í auknum mæli á erlenda markaði með afurðir sínar (Porter, 

2008). 

2.3 Samkeppnishæfni staðbundinna og svæðisbundinna klasa 
Það er stefnumótandi ákvörðun hvar fyrirtæki staðsetja sig en tilhneigingin er í þá átt að 

staðsetja fyrirtæki þar sem þau geta haft áhrif á umhverfi sitt (Lindqvist, 2009). 	

Samkeppnisforskot klasa næst ekki nema að nægilegar bjargir séu innan klasans fyrir 

þá starfsemi sem við á hverju sinni (Porter, 2008).  

Fjóra þætti þarf til að skapa skilyrði fyrir samkeppnisforskot það er; umhverfisþætti 

(e. factor condition), eftirspurnarþætti (e. demand condition), tilvist staðbundinna 

fyrirtækja í líkri eða tengdri starfsemi (e. related and supporting industries) og 

fyrirtækjastefnu (e. firm strategy, structure and rivalry). Annars vegar eru þetta þættir 

sem móta þjóðhagsleg skilyrði (e. macro economics) og lúta meðal annars að stöðugleika 

og stefnumótun stjórnvalda. Og hins vegar þættir sem móta rekstrarskilyrði fyrirtækja og 

móta stefnu þeirra (e. micro economics) svo sem skatta- og vinnumarkaðslöggjöf. Þessa 

skilgreiningu þekkja margir undir heitinu „demantur Porters” (mynd 2) (e. Porter’s 

Diamond) (Porter, 1990). 

 



	

19	

	

Mynd 2 Demantur Porters, þættir sem auka samkeppnishæfni klasa 
Heimild: Porter, 1990 bls. 78. 

 

Samkeppni í heimalandi er forsenda til árangurs iðnaðar og annarra atvinnugreina og 

innbyrðis samkeppni er hvati til þeirrar nýsköpunar sem þarf til þess að skapa eða halda 

samkeppnisforskoti. Samkeppni á heimamarkaði getur gefið meðbyr þegar sótt er á 

erlenda markaði (Porter 1990). Porter (2008) bætti síðar tveimur þáttum við þá fjóra 

grunnþætti demantsins sem ráða mest um samkeppnishæfni þjóða það eru stjórnvöld og 

tilviljanir. Báðir þættirnir hafa áhrif á alla grunnþættina. Hlutverk stjórnvalda er meðal 

annars að skapa kröfuhart samkeppnisumhverfi með virkri samkeppnislöggjöf og 

regluverki um umhverfismál, öryggi og gæði. Tilviljanir til dæmis jarðskjálftar og eldgos 

geta einnig haft mikil áhrif á samkeppnisumhverfi, oft tímabundið en einnig langvarandi 

allt eftir eðli tilviljunarinnar.  

Fræðimenn eru ekki allir sammála þessari sýn Porters á samkeppnishæfni klasa.  

Staðbundnir klasar þróast oft upp í landfræðilega klasa og á sama hátt geta landfræðilegir 

klasar þróast upp í klasa sem starfa á fjölþjóðlegum vettvangi. Porter einblínir of mikið á 

Bandaríkin í klasakenningum sínum (Reinert, 1993). Rugman (1992, bls. 59) tekur undir 

þessa gagnrýni og bendir á að flest kanadísk fyrirtæki hafi til að mynda tvöfaldan demant 

það er annars vegar „demant Bandaríkjanna” og hins vegar „Kandademantinn” þar sem 

kanadísk fyrirtæki starfi mörg þvert á landamæri. Hann telur jafnframt að fyrirtæki ættu 

ekki að þurfa að setja sína starfsemi upp miðað við aðstæður í heimalandi heldur geti þau 
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þurft að taka tillit til margra mismunandi umhverfis, fyrirtækja og eftirspurnarþátta í 

mörgum mismunandi löndum en demantur Porters geri ekki ráð fyrir alþjóðlegri 

starfsemi í formi fjölþjóðlegra fyrirtækja. Taylor (2010, bls. 277) vísar í að engin 

virðiskeðja sé hjá þjónustufyrirtækjum í módelinu. Þjónustufyrirtæki séu því drifin áfram 

á allt öðrum forsendum en framleiðslufyrirtæki innan sama klasa. Af þessu má leiða að 

snúið getur verið að nýta „demant Porters” við greiningu klasa sem hafa til að bera 

fjölþjóðleg fyrirtæki auk þjónustu- og framleiðslufyrirtækja innan sinna vébanda. 

Höfundur mun engu að síður gera tilraun til að nota þetta módel í greiningu á álklasanum 

en mun líta til eftirspurnar á heimsmarkaði fremur en á heimamarkaði. 

2.4 Þátttakendur klasa 
Sölvell (2008) skilgreindi sex þátttakendur sem þurfa að vera til staðar til þess að 

svæðisbundnir klasar geti þróað með sér nýsköpun (mynd 3) og hlutverki hvers og eins í 

þróuninni.  

 
Mynd 3 Þátttakendur klasa 

Heimild: Sölvell, 2008, byggt á mynd bls. 13. 
 

Atvinnuvegur: Fyrirtæki af ýmsum stærðum og gerðum sem hafa viðskiptaleg 

samskipti sín á milli bæði lárétt og lóðrétt á virðiskeðjuna. Samkeppni ríkir á milli 

einkafyrirtækja, birgja og þjónustu. Fyrirtæki í sömu eða líkri starfsemi deila með sér 

ákveðnum sameiginlegum þáttum eins og færni vinnuafls eða tækni. 
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Fjármálakerfi: Felur í sér hefðbundna viðskiptabankastarfsemi sem og fjárfestinga-

bankastarfsemi, áhættufjármagn, einkafjármagn og tengslanet velgjörðarmanna (e.angle 

network). 

Stjórnvöld: Opinberir aðilar svo sem atvinnuvegaráðuneyti og stofnanir sem taka þátt í 

efnahagsþróun, stefnumótandi aðgerðum svo sem vegna byggðamála, nýsköpunar eða til 

að greiða götu atvinnuvegar og byggja upp innviði samfélagsins, svæðisbundnar 

stofnanir og samstarf við sveitafélög. 

Menntastofnanir:  Háskólar, framhaldsskólar, iðnskólar, rannsóknarstofnanir og iðn-

og tæknivísindagarðar geta verið mikilvægir í þekkingarsköpun og miðlun þekkingar. 

Æðri menntastofnanir hafa tvöfalt hlutverk það er bæði hlutverk rannsókna og kennslu. 

Kynningar- og samstarfsstofnanir: Starfsgreinasambönd, viðskiptaráð, klasaframtök 

og formleg og óformleg tengslanet. Einkaaðilar eða opinberar stofnanir sem sjá um 

sameiginlegar kynningar eða markaðsmál. 

Fjölmiðlar: Fjölbreytileiki fjölmiðla miðlar þekkingu um klasann og byggir undir 

staðbundna ímynd og vörumerki.  

Þátttakendur geta haft mismikil áhrif í klasanum og gengt mismunandi hlutverki til að 

varpa ljósi á þennan mismun er vert að skoða þær klasakenningar sem fram hafa verið 

settar. 

2.5  Klasakenning Marshall 
Marshall (1920) leit á klasa sem hefðbundið iðnaðarhverfi. Fókusinn var á þéttbýlið þar 

sem aðgangur að aðföngum og vinnuafli var til staðar. Undirstaða klasans var hröð 

samskipti, vöxtur dótturfyrirtækja, notkun sérhæfðs vélakosts og vel þjálfaðir starfsmenn 

sem miðluðu þekkingu sinni mann fram af manni, bæði formlega og óformlega. Allt 

myndaði þetta sameiginlegan markað fyrir sérhæfða hæfni og grunn að efnahagslegum 

vexti og þekkingarmiðlun á því svæði sem klasinn myndaðist á.  

Þetta var frábrugðið hefðbundnu þéttbýli á þann hátt að í klasanum voru fyrirtæki í 

sömu eða tengdri starfsemi á meðan þéttbýlissvæði samanstóðu af fjölda fyrirtækja í 

ólíkri starfsemi (Malmberg o.fl., 1996). 

Klasar eða staðbundinn iðnaður (e. localized industry) getur hindrað vöxt svæðisins ef 

starfsemin miðar um of að sérhæfðu vinnuafli. Marshall (1920) sagði slíka sérhæfingu til 

dæmis vera spurn eftir sterkum körlum til námuvinnslu á ákveðnu svæði. Rými fyrir aðra 

starfsemi sem krefst öðruvísi vinnuafls verður takmarkað. Hann bendir þó á að 

mótvægisaðgerðir spretti gjarnan upp sjálfkrafa. Körlunum fylgi konur og börn og því 
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byrjar textíliðnaður að myndast í jaðri byggðarinnar þar sem þau fá vinnu. Iðnaður verður 

því oft breiðari og vinnumarkaður dýpri þrátt fyrir sérhæfingu í byrjun (Malmberg og 

Maskell, 2002). Vöxtur svæðisins í heild verður því meiri þrátt fyrir möguleg neikvæð 

áhrif sérhæfingar í byrjun.  

Staðbundnu klasarnir (e. localised clusters) einkennast af litlum fyrirtækjum í eigu 

heimamanna þar sem svæðisbundin menning þróaðist samhliða sameiginlegri þekkingu á 

iðnaðinum. Þessum svæðum fylgir oft sérhæfð þjónusta sem tekur mið af þeirri 

iðnaðarframleiðslu sem á við á hverju svæði. Þannig skapast sérþekking í tækni, á 

viðhaldi og á markaðnum (Markusen, 1996). Það er ekki eingöngu horft á svæðið sem 

vettvang fyrir söluflæði vöru og þjónustu heldur einnig svæði kvikrar 

þekkingarsköpunar, nýsköpunar og umbunar (Krugman, 1991, bls. 142).  

Sérþekking nær til fjármögnunar. Fjárfestar eru tilbúnir með „þolinmótt fjármagn” (e. 

patient capital) þar sem þeir hafa bæði þekkingu á þeirri starfsemi sem fjárfesta á í, innri 

upplýsingar og bera traust til frumkvöðla svæðisins (Markusen, 1996). Fjárfestar þekkja 

iðnaðinn og þörf markaðarins fyrir nýsköpunina og eru því reiðubúnir til langtíma 

fjárfestinga með væntingar um endurgjald. Það er þekking á samspili svæðisins sem 

liggur til grundvallar efnahagslegum vexti (mynd 4).    

Svæðið einkennist af auðlindarsýn (e. resource based view) þar sem fjárfest er í þeim 

þáttum sem markaðurinn kallar eftir. Umfang framleiðslu er frekar lítið og viðskipti við 

birgja staðbundin. Ekki er leitað langt yfir skammt eftir aðföngum og langtíma 

viðskiptasambönd eru venjan. Fá viðskiptasambönd og lítil samvinna er við þá sem eru 

utan svæðis (Markusen, 1996).  
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Mynd 4 Klasaþyrping svæðisbundinna fyrirtækja með innbyrðis tengslum 
Heimild: Markusen, 1996,bls. 297. 

 

Klasamyndun getur haft áhrif á aðra þætti efnahagslífsins en þá sem víkja beint að 

staðbundnum iðnaði, má þar fyrst nefna kostnað. Þar sem þyrping fyrirtækja breiðist út 

lækkar kostnaður af ýmsu tagi.  

Lækkun er á skipulagskostnaði innviða samfélagsins svo sem kostnaði vegna 

stjórnsýslu, menntunar, aðfanga og annars þess sem til þarf til þess að viðhalda sérhæfðri 

framleiðslu. Viðskiptakostnaður vegna fjarlægðar við birgja og aðflutning minnkar og 

með auknum samskiptum er hægt að byggja upp traust á skömmum tíma.  

Staðbundið og fjölbreytt vinnuafl er mikilvægt fyrir klasann. Hópar staðbundins 

vinnuafls eru með getu til að sinna mörgum þáttum iðnaðarins. Ekki þarf að greiða eins 

há laun til verkamanna þar sem oftast er nægt vinnuafl að fá (Malmberg og Maskell, 

2002). Sveigjanleiki vinnuafls er nokkur innan svæðis þar sem vinnuafl tengist frekar við 

svæðið heldur en við ákveðin fyrirtæki. Vinnuafl dregst að þeim stöðum þar sem vinnu er 

að fá. Horfur á langtíma vexti góðar. Það stuðlar að væntingum um vinnu þegar 

tímabundinn samdráttur er á svæðinu og þess vegna heldur vinnuafl kyrru fyrir 

(Markusen, 1996).  

Það má segja að síðari tíma klasakenningar byggi að mörgu leyti á hugmyndum 

Marshalls. Kenningin hefur þó færst frá hugmyndinni um klasafyrirbærið sem 

iðnaðarhverfi þótt enn megi sjá þess merki í hinum svokallaða ítalska skóla.   
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2.6 Þriðja Ítalía – ítalski skólinn 
Eftir framlag Marshalls til klasakenninga beindust sjónir manna að stórfyrirtækjum og 

fjöldaframleiðslu. Þróunina má rekja til framleiðslu Ford á bílum. Fordisminn varð til (e. 

Fordism). Þar var áhersla lögð á fjölda framleiddra eininga, stöðlun á störfum og vörum 

og lóðrétta samþættingu í starfsemi. Áherslan á iðnaðarhverfið hvarf samt ekki og tók á 

sig nýja mynd þegar „þriðja Ítalía eða ítalski skólinn” í klasafræðunum kemur fram. 

Ítalski skólinn vísar til lítilla og meðalstórra fyrirtækja sem staðsett eru á afmörkuðum 

svæðum á Ítalíu (Guðjón Örn Sigurðsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2014).  

Stofnanir svæðanna eru sterkar og hafa það hlutverk að setja reglur og byggja undir 

kjarnastarfsemi iðnaðarins (Markusen, 1996).  

Einn af drifkröftum ítölsku klasana er lágmörkun framleiðslukostnaðar við staðarval 

en einnig er litið til þekkingarverðmæta vegna samskipta á millum aðila (Rabellotti, 

1995; Guðjón Örn Sigurðsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2014).    

Fjögur atriði eru einkennandi fyrir samlegðaráhrif iðnaðarhéraða (e. industrial district 

emerge) eins og ítalski skólinn er jafnan kenndur við.  Héruðin hafa til að bera: 

! Klasa lítilla og meðalstórra fyrirtækja sem hafa sérhæft sig á einhverju sviði 

og starfa á afmörkuðu svæði (mynd 5). 

! Fjölbreytt tengslanet með gagnkvæmum tengslum sem flæða fram og til baka 

í virðiskeðjunni og byggja bæði á markaðslegum og hagsmunatengdum 

skiptum á vöru, upplýsingum og vinnuafli. 

! Sameiginlega menningu og félagslegan bakgrunn sem tengir saman umhverfi 

og efnahag og mótar hegðunarviðmið sem oft eru þó dulin.  

! Net opinberra stofnanna og einkafyrirtækja sem vinna innan klasans og styðja 

við efnahag (Rabellotti, 1995, bls. 30). 
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Mynd 5 Klasasvæði ítalska skólans einfaldað - byggt á sýn höfundar. 

Samspil allra þessara þátta stuðla að samkeppnishæfni fyrirtækja innan svæðisins í 

samanburði við einstaka fyrirtæki í samskonar atvinnustarfsemi utan svæðis (Rabellotti, 

1995).    

Það sem er frábrugðið við kenningar Marshal (1920) er að vinnuafl er nú farið að 

bindast ákveðnum fyrirtækjum meira en áður var og hreyfing þess er innan 

virðiskeðjunnar. Fyrirtæki starfa í auknum mæli í samstarfi við önnur fyrirtæki innan 

svæðisins og byggja upp stjórnkerfi sem getur bætt staðbundna samkeppnishæfni 

svæðisins og aukið hollustu allra aðila við svæðið. Til verður tengslanet fyrirtækja, 

svæðisbundinnar stjórnsýslu og starfsgreinasambanda sem leita leiða til að sporna við of 

mikilli framleiðslu og til að bregðast við kröfu um sveigjanleika (Markusen, 1996).  

Starfsgreinasambönd leggja áherslu á sameiginlega uppbyggingu á öllum helstu 

sviðum greinanna þar með talið stjórnun og þjálfun, markaðssetningu, tæknilega aðstoð 

og aðgang að fjármagni. Samvinna í gegnum sérhæfingu er á milli samkeppnisfyrirtækja. 

Ávinningurinn er dreifð áhætta, jafnvægi á markaði og sameiginleg nýsköpun. Ákveðið 

hlutfall stafsmanna tengdra fyrirtækja vinnur sameiginlega að nýsköpuninni og það 

leggur grunninn að framþróun og vexti (Markusen, 1996).   

Birtingarmynd ítalska skólans um efnahagslegan vöxt liggur því, auk kostnaðar-

hagkvæmni, í félagslegum samskiptum gegnum tengslanetin, þekkingarmiðlun 

sérhæfingar og menningu svæðisins.  

„Gömlu klasakenningarnar” um staðbundnar atvinnuþyrpingar hafa að einhverju leyti 

misst flugið þar sem önnur viðmið svo sem félagsleg, þjóðfélagsleg, umhverfisleg, sem 

og þróun og innleiðing tækni geta einnig haft áhrif á efnahagslegan vöxt svæða 
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(Malmberg o.fl.,1996).  Með „gömlu klasakenningunum” er vísað til kenninga Marshall 

(1920) og til kenninga um „þriðju Ítalíu”.  

2.7  Atvinnusvæði miðju og arma „Hub and Spoke Industrial Districts “  
Annað áhugvert módel til að lýsa klasa er „Hub and Spoke Industrial Districts” en Ann 

Markusen mótaði þetta módel í kringum 1990, og má útleggja það sem „atvinnusvæði 

miðju og arma”. Um er að ræða þéttbýlt svæði sem er skipulagt með tilteknum fjölda 

lykilfyrirtækja, oft einu eða fáum, sem mynda nokkurs konar miðjustöð (mynd 6). 

Kjarnafyrirtæki virka eins og ás sem önnur minni fyrirtæki og birgjar raða sér líkt og 

armar í kringum (Markusen, 1996).     

 

Mynd 6 Klasasvæði „Hub and Spoke" 
Heimild: Markusen, 1996, bls. 297. 

 
Þungamiðjan liggur hjá miðjustöðinni, kjarnastarfseminni, sem þjónustufyrirtæki og 

birgjar raða sér í kring á svæðinu. Auk þess eru fyrirtæki sem falla utansvæðis þar á 

meðal birgjar og stærri viðskiptavinir. Það er mögulegt fyrir þessi fyrirtæki að hafa með 

sér samvinnu um ákveðna þætti starfseminnar en slík samvinna byggir alltaf á forsendum 

kjarnafyrirtækisins, miðjustöðvarinnar (Markusen, 1996).     

Klasar sem hafa myndast á þennan hátt eru til dæmis í Seattle með Boeing sem 

miðjustöð og Toyota City í Japan með Toyota sem miðjustöð. Hér á landi er vísi af slíkri 

miðjustöð að finna hjá Kaupfélagi Skagfirðinga. En Kaupfélagið er ríkjandi yfir öðrum 

atvinnurekstri á svæðinu. Styrkur Kaupfélagsins myndar festu á svæðinu en þetta 

fyrirkomulag getur hamlað nýjum smærri fyrirtækjum sem reyna að styrkja 

rekstrargrundvöll sinn án formbundins samstarfs við þennan stóra þjónustu- og 
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atvinnuveitanda svæðisins (Capacent, 2015). En einnig má finna vísi að slíkum svæðum í 

öðrum byggðarlögum þar sem til dæmis eitt sjávarútvegsfyrirtæki heldur hagkerfi 

svæðisins meira eða minna gangandi (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2000). 

Miðjustöðvarnar beina viðskiptum sínum aðallega að ytri mörkuðum birgja og 

viðskiptavina með langtímaviðskiptasamband í huga. Framleiðslustig er hátt, ýmist 

sérhæfð eða fjöldaframleiðsla. Stærðarhagkvæmni er mikil. Í einhverjum tilvikum einoka 

stóru fyrirtækin markaðinn. Samkeppnisaðilar liggja utan svæðis en þjónustuaðilar innan 

þess. Þjónustufyrirtækin eru háð miðjustöðinni eða fyrirtækjum sem njóta góðs af 

nærveru þéttbýlisins við miðjustöðina. Hagkerfið er myndað af miðjustöðinni og 

ákvarðanir um fjárfestingar eru staðbundnar en geta haft hnattræn (e.global) áhrif (dæmi; 

sjávarútvegsfyrirtæki sem endurnýjar flotann erlendis). Hollusta vinnuafls er fyrst og 

fremst við miðjufyrirtækið þar á eftir við svæðið og því næst við minni fyrirtæki. Störf 

hjá miðjufyrirtæki eru eftirsótt og hreyfing á vinnuafli verður frá smærri fyrirtækjum yfir 

í miðjufyrirtæki. Þetta gerir litlum fyrirtækjum á svæðinu stundum erfitt fyrir. 

Sveigjanleiki vinnuafls er minni en í ítalska módelinu.   

Klasa af þessu tagi skortir oft skýrari stjórnsýslu og hann mótast af töluverðum 

„lobbýisma” þar sem reynt er að hafa áhrif á pólitískt umhverfi og lagasetningar. Vexti 

og stöðugleika getur verið ógnað af ytri þáttum á markaði eða vegna hnignunar 

iðnaðarins eða lélegrar stjórnunar miðjufyrirtækis. Svæðin skortir þolinmótt fjármagn (e. 

patient capital) til að styðja við nýsköpun á svæðinu (Markusen, 1996).   

Núverandi rannsóknir gera ekki ráð fyrir mikilli þróun á þessu formi klasa sem hefur 

tilhneigingu til að vera nokkuð stöðugur og breytingar staðbundinna fyrirtækja eru litlar.  

Langtíma þróun og vöxtur klasanna veltur á tveimur mikilvægum þáttum. Í fyrsta lagi þá 

verður miðjustöðin að skapa rými fyrir stöðuga eða óbeina þróun nýsköpunarfyrirtækja 

sem annað hvort eru afsprengi (e. spin-off) miðjustöðvar eða sprotafyrirtæki (e. start-up) 

óháð miðjustöð. Í öðru lagi verða bæði miðjustöð og armar hennar að hafa burði í að 

byggja upp og viðhalda þéttbýlishagkerfinu þannig að nýsköpunarfyrirtækin geti notið 

góðs af (Mayer, 2013).  

2.8 Vettvangur tengdra félaga - „Satellite Platform Districts”  
Þessi klasavettvangur byggir á útibúum og dótturfélögum stórfyrirtækja (mynd 7). 

Fyrirtækin eru oft staðsett í jaðri byggða og njóta velvildar stjórnvalda. Litið er á 

fyrirtækin sem leið til að örva svæðisbundna þróun efnahagslífsins samtímis því að draga 

úr kostnaði sem staðbundin fyrirtæki á samkeppnismarkaði búa við, svo sem vegna hárra 
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launa, leigu eða skattlagningar. Fyrirtækin tengjast iðnaði, jafnt hátækni sem og 

hefðbundnum iðnaði. Framleiðsla getur verið bundin einstökum hlutum, íhlutum eða 

samsetningu en fyrirtækin geta einnig verið háþróuð rannsóknarsetur. Öll geta fyrirtækin 

staðið meira og minna ein samhliða því að tengjast rekstri móðurfélags. 

Samkeppnisaðilar og birgjar eru utan svæðisins. Fyrirtækin eru með lítið og stundum 

ekkert tengslanet innan svæðis en í sterkum tengslum við höfuðstöðvar, útibú og 

verksmiðjur utan svæðis.  

 
Mynd 7 Vettvangur tengdra aðila „Satellite Platform District” 

Heimild: Markusen, 1996, bls. 297. 
 

Einkenni fyrirtækja eru sérstaða á markaði. Þau eru sérsniðin að ákveðnum vörum eða 

eru með mjög staðlaða framleiðslu en hafa oft rými fyrir afsprengi (e.spin-off) sem tengd 

eru viðkomandi iðnaði (Glasmeier, 1988). Vöxtur klasans tekur mið af fjárfestingastefnu 

móðurfélags en þolinmótt fjármagn finnst ekki innan svæðisins. Framleiðsla er töluverð 

eða mikil og drifkrafturinn er stærðarhagkvæmni. Lítil viðskipti eru á milli kaupenda og 

framleiðenda innan svæðisins. Samvinna er mikil við fyrirtæki utan svæðis en lítil eða 

engin á milli aðila á svæðinu. Vinnuafl kemur að hluta til utan frá, einkum hvað varðar 

stjórnunarstörf og tæknileg sérfræðistörf og þá oft í gegnum móðurfélag. Verka-, og 

skrifstofufólk kemur að mestu leyti úr nærsamfélaginu  (Markusen, 1996).   

Flestar þjóðir hafa einhvern vísi af „Satellite Platform District”  sem spannar allt frá 

ódýrum lágtækniiðnaði upp í dýran hátækniiðnað. En dæmi um svæði sem tengt er 

dýrum hátækniiðnaði er meðal annars að finna í Bandaríkjum, á svo kölluðu Research 

Triangle svæði, þar sem fjölþjóðleg fyrirtæki eins og GlaxoSmithKlein, Cisco System, 

Lenovo og Intel er að finna. En dæmi um lágtækniiðnaðarsvæði er í Elkhart í Indíana 

sem aðallega er þekkt fyrir framleiðslu á húsbílum og hljóðfærum. Oft verður lítil 
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sameiginleg sýn á svæðum sem þessum og því verður ekki til nein einkennandi menning. 

Það eru heldur ekki nein afgerandi starfsgreinasambönd sem leggja grunn að 

sameiginlegri innri stefnu, þjálfun, markaðssetningu og slíku sem dregið getur úr áhættu í 

starfseminni. Hlutverk stjórnvalda er þeim mun skýrara þegar kemur að uppbyggingu 

laga- og skattaramma. Vöxtur svæðisins er háður starfsemi stórfyrirtækjanna og ytri 

ákvörðunum um að færa ekki starfsemi til annarra staða sem hafa aukna kosti við 

núverandi staðsetningu (Markusen, 1996). 

Hér á landi er kannski helst að líta til fyrirtækja eins og Elkem eða Becromal sem eru 

útibú fjölþjóðlegra fyrirtækja með fjárfestingastefnu sem kemur utan svæðis en starfa 

með velvilja stjórnvalda. Álverin hafa einnig ákveðna þætti sameiginlega með þessu 

birtingarformi meðal annars þegar kemur að fjárfestingastefnu. Sökum sérstöðu 

vinnumarkaðarins hér á landi, einkum þegar kemur að vinnumarkaðsrétti, eiga ekki öll 

atriði við hér á landi.  

2.9 Vettvangur tengdra félaga og lítilla staðbundinna atvinnuvega -
„Satellite - Marshallian Industrial District “ 

Afbrigði við „Satellite Platform” klasakenningu Markusen (1996) kom frá Coe (2001) 

þegar hann skoðaði starfsemi í kringum kvikmyndaiðnaðinn í Hollywood.  Þetta form af 

klasa má sjá í kringum fyrirtæki eins og Saga-Film, True North og Pegasus svo einhver 

dæmi séu tekin. Stór fjölþjóðleg fyrritæki sækja inn á svæðið í gegnum lykilfyrirtæki 

(mynd 8). Í kringum lykilfyrirtækin er fjöldi lítilla staðbundinna fyrirtækja í eigu 

heimamanna.  

 
Mynd 8 „Satellite - Marshallian Industrial District” 

Heimild Coe, 2001, bls. 1759. 
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Samvinna getur myndast á milli fyrirtækja. Fjárfesting kemur að mestu leyti utan frá 

en staðbundið fjármagn er af skornum skammti. Skuldbinding er ekki mikil á milli aðila 

og oftast er um skammtíma viðskiptasambönd að ræða. Vinnuafl er oftast svæðisbundið 

en innflutt að þeim hluta sem snýr að sérhæfingu. Framboð sérhæfðs vinnuafl fer þó 

vaxandi á svæðinu. Fyrirtækin hafa sameiginlega sýn og hafa oft mikil áhrif á þróun 

atvinnugreinarinnar. Bein afskipti stjórnvalda eru lítil en óbeint stuðla þau að hentugu 

efnahagsumhverfi til dæmis með ívilnunum ýmiskonar. Langtíma þróun á slíkum klasa 

getur verið ógnað af fjárfestingastefnu utan klasans og tækifærishegðun í faginu (Coe, 

2001).  

2.10 Opinber atvinnusvæði  „State - Anchored Industrial Districts “ 
Svæðið er skilgreint með þeim hætti að ein eða fleiri opinber stofnun, eða stofnun sem 

hefur ekki fjárhagslegan ávinning (e. non-profit) að meginmarkmiði, drottni á svæðinu. 

Dæmi um slíkt svæði var herstöðin í Keflavík á meðan hún var hér á landi. Þá var 

vinnuafl flutt að stöðinni en lítið af vinnuafli fór frá stöðinni fyrr en yfirvöld í 

Bandaríkjunum ákváðu að loka henni. Slíkar stofnanir eru ekki bundnar við herstöðvar 

heldur geta verið til dæmis fangelsi, háskólar eða öflugar rannsóknastofnanir á vegum 

opinberra aðila. Menning svæðisins þróast í kringum starfsemina. Stofnanirnar eru 

umkringdar litlum fyrirtækjum (mynd 9) sem njóta góðs af starfseminni og því er þetta 

form af klasa nokkuð svipað „Hub and Spoke” klasaforminu (Markusen, 1996).    

 

 
Mynd 9 „State - anchored - Industrial District” 

Heimild: He og Fallah, 2011, bls. 947. 
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Vöxtur svæðisins fer að miklu leyti eftir því fjármagni sem ákveðið er á pólitískum 

vettvangi frekar en vettvangi einkafyrirtækja. Fjárfestingastefna kemur frá stjórnvöldum 

en stofnanir hafa einnig ákveðið svigrúm til fjárfestinga. Þolinmótt fjármagn er ekki til 

staðar. Umfang getur oft verið mikið vegna efnahagslegra umsvifa og vegna stærðar 

þeirra þá verður vöxtur birgja oft mikill. Vegna pólitískrar ákvarðanna, svo sem útboða 

og rammasamninga er viðskiptasamband oft skammvinnt á milli ríkjandi stofnunar og 

birgja. Viðskipti birgja fara að mestu leyti fram við stofnunina. Lítil viðskipti eru á milli 

birgja og annarra fyrirtækja á svæðinu. Samvinna við aðrar stofnanir utan svæðis getur 

myndast til dæmis um sameiginleg innkaup.  

Vinnuafl er bæði innan svæðis og utan og getur fylgt bæði stofnuninni, starfseminni 

eða svæðinu. Þannig geta til dæmis háskólakennarar verið bæði svæðisbundnir eða 

komið utanfrá. Stofnanir geta einnig samnýtt vinnuafl. Starfsmenn skuldbinda sig 

stofnuninni fyrst, því næst svæðinu, en seinast einkafyrirtækjum á svæðinu (Markusen, 

1996). Að einhverju leyti gæti þetta þó að vera bundið þjóðmenningu þar sem dæmi um 

flutning stofnanna hér á landi hefur sýnt fram á að svæðisbundin hollusta er mikil og 

stofnanabundin hollusta virðist síður vera til staðar. Þetta mátti sjá í umræðu um flutning 

Fiskistofu.  

Langtíma horfur á efnahagslegum vexti svæðisins veltur að miklu leyti á horfum í 

efnahagsmálum og forgangsröðun á grunnstarfsemi ríkisins (Markusen, 1996).  

 

Ekki er hægt að skilgreina klasakenningar sem algildar kenningar enda þjóðfélagið 

síkvikt og breytingar örar. Rannsókn He og Fallah (2011) á hátækniiðnaði leiddi í ljós að 

flestar atvinnugreinar geta tilheyrt einhverskonar blöndu af klasaskipulagi. Fyrirtæki 

tilheyra jafnvel fleiri en einum klasa í gegnum tengslanet sitt. Fyrirtækin hafa samt 

ákveðna  tilhneigingu til að leita í eina þyrpingu klasa fremur en aðra eftir því hverju 

atvinnugreinin samsamar sér mest við og þeim þáttum sem hafa áhrif á starfsemina.  
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2.11 Samantekt á klasakenningum  
Tafla 1 Yfirlit - Helstu einkenni klasa 
Marshall 

 

• Lítil fyrirtæki í eigu heimamanna 
• Stærðarhagkvæmni lítil 
• Viðskipti töluverð á millum kaupenda og byrgja, langtímasamband 
• Staðbundin fjárfesting, þekking á svæðinu, traust,  þolinmótt fjármagn 
• Lítil samvinna utan svæðis 
• Vinnuafl sveigjanlegt og bundið svæði  
• Umbrot en góðar langtímahorfur um vöxt og atvinnu 

Þriðja Ítalía  

 

Sama og Marshall en þess auki: 
• Hreyfing á vinnuafli á milli viðskiptavina og birgja 
• Mikil samvinna samkeppnisaðila, sérhæfing til að lágmarka áhættu 
• Hluti starfsmanna í hönnun og nýsköpun, menning sameiginleg 
• Sterk samtök atvinnulífs, uppbygging innra skipulags, 

markaðssetningar ofl. 
• Hlutverk stjórnvalda sterkt, styðja við kjarna atvinnugreinar 
• Góðar langtímahorfur um vöxt og atvinnu 

Hub and  Spoke 
 

 

• Stór miðsett fyrirtæki, samþætting utan svæðis 
• Stærðarhagkvæmni nokkur 
• Fjárfestingastefna staðbundin en hefur áhrif út fyrir svæði 
• Langtíma viðskiptasambönd á milli miðjufyrirtækis og birgja 
• Vinnumarkaður hollur miðjufyrirtæki, vinnuafl kemur inn á svæði  
• Svæðisbundin menning  
• Lítið um þolinmótt fjármagn 
• Hlutverk stjórnvalda sterkt, styðja við kjarna atvinnugreinar 
• Langtíma horfur vaxtar eru háðar horfum hjá miðjustöð 

Satellite Platform District 

 

• Útibú eða verksmiðjur í eigu fjölþjólegra stórfyrirtækja utan svæðis 
• Stærðarhagkvæmni meðal eða mikil 
• Lámarks viðskipi á milli aðila innan svæðis, lítil sameiginleg menning 
• Fjárfestingastefna mótuð utan svæðis, ekkert þolinmótt fjármagn 
• Engin skuldbinding við staðbundna birgja 
• Mikil samvinna á mili móðurfélags og annarra félaga utan svæðis 
• Vinnuafl staðbundið að hluta, stjórnendur - sérfræðingar koma utan frá 
• Langtíma horfur vaxtar háðar horfum hjá móðurfyrirtæki og tækifærum 

annarsstaðar 
Satellite-Marshallian 
Industrial District  
 

 

• Mestmegnis lítil fyrirtæki í eigu heimamanna 
• Stærðarhagkvænmi lítil eða meðal mikil 
• Samvinna nokkur á milli fyrirtækja 
• Fjárfestingarstefna mótuð utan svæðis, litið staðbundið fjármagn 
• Lítil langtímaskuldbinding á millum aðila  
• Vinnuafl staðbundið en sérfræðingar aðfluttir, þekking að aukast  
• Þróun á sameiginlega sýn  
• Bein afskipti stjórnvalda lítil en ívilnanir til uppbyggingar 
• Langtíma þróun og horfum ógnað af tækifærishegðun ytri aðila  

State-anchored Industrial 
District 
 

 

• Ein eða fleiri stórar stofnanir, her, fangelsi, háskólar, opinber 
stjórnsýsla 

• Mikil samvinna við miðjufyrirtæki, lítil samvinna milli annarra 
• Fjárfestingasefna á mismunandi stigum stjórnsýslu, utan og innan 

svæðis 
• Ekkert þolinmótt fjármagn, engar sérhæfðar lánastofnanir 
• Hollusta vinnuafls við miðjufyrirtæki, svo við svæði, næst við lítil 

fyrirtæki. 
• Aðflutt vinnuafli mikið, lítil hreyfing út af svæði nema ef starfsstöð er 

lokað 
• Opinber þátttaka í mótun innra skipulags, lítil mótun stðabundin 
• Langtíma horfur um  vöxt háð horfum í kjarnastarfsemi ríkisins 
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2.12 Líftími klasa   
Líftími (mynd 10) felur í sér mótun, vöxt, þróun, hámark, hnignun og brotthvarf eða 

endurnýjun klasa og er því svipað hefðbundnu líftímamódeli fyrirtækja. Upphafið má 

rekja til þess að lágmarks fjöldi fyrirtækja í sömu eða skyldum greinum starfa á sama 

svæði.  

 

	
Mynd 10 Líftími klasa 

Byggt á: Sölvell, 2008, bls. 17. 
 

Efnahagslegir eða tilviljunarkenndir atburðir geta komið klasa af stað. Efnahagslegar 

aðstæður geta verið stefnumótandi aðstæður sem stjórnvöld móta en tilviljunarkenndir 

atburðir geta verið þegar náttúruauðlindir uppgötvast og hafin er nýting þeirra.   

Þyrpingarnar vaxa og laða að sér ný fyrirtæki og byggja upp tengsl með tímanum.  

Klasinn fer yfir á vaxtaskeið þar til greinin nær hámarki sínu og byrjar að staðna nema að 

til komi endurnýjun sem lengt getur líftíma greinarinnar. Ef engin endurnýjun verður 

deyr greinin út en þá myndast tækifæri fyrir aðra að koma inn og endurnýja klasann 

(Markusen, 1996). Hnignun og möguleg slit á klasa getur einnig átt sér stað þegar 

kjarnastarfsemi flyst annað, samanber brottflutning hersins frá Keflavík þar sem klasinn 

leystist upp og nýr klasi tengdur menntasetrinu á Ásbrú tók að myndast. 

Efnahagslegur og pólitískur stöðugleiki hefur áhrif á traust almennings og trú á 

réttmæti fjárfestingar í nýsköpun. Stefna stjórnvalda, varðandi landfræðilega þróun og 
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uppbyggingu getur dregið að erlenda fjárfestingu sem styður við innri starfsemi, 

þekkingu og menntun. Stefna stjórnvalda til lítilla og meðalstórra fyrirtækja, 

fjárfestingarstefna og stefna í rannsóknum og nýsköpun er meðal þeirra þátta sem hafa 

áhrif á líftíma klasa (Saxenian, 1996).  

2.13 Ávinningur klasa 
Tvær meginlínur virðast ganga í gegnum klasafræðin ef litið er til ofangreindra skrifa. 

Annars vegar er það mikilvægi landfræðilegrar staðsetningar fyrirtækja sem enn er til 

staðar þrátt fyrir mikilvægi hennar fari mögulega minnkandi með aukinni 

samskiptatækni. Hins vegar er það frammistaða nærumhverfisins.  

Efnahagslega velgengni má rekja til nýsköpunar í gegnum menntun, rannsóknir og 

nýtingu á tækni og þá staðreynd að þessir þættir hafa tilhneigingu til að safnast saman í 

svæðisbundnum landfræðilegum þyrpingum. En einnig má rekja efnahagslega velgengni 

að verulegu leyti til árangurs umbóta og þróunar fyrirtækja sem eru ríkjandi í 

nærumhverfi og þeirri stöðu sem ríkir í nær samfélaginu (Malmberg o.fl.,1996; Connell 

og Voola, 2013).  

Ávinningur fyrirtækja í gegnum klasa getur ekki einungis komið fram í lækkun 

kostnaðar vegna staðsetningar heldur einnig vegna aukinnar nýsköpunar á þekkingu. Með 

samstarfinu geta fyrirtæki einnig aflað sér bjarga með lægri tilkostnaði og stuðlar það að 

aukinni samkeppnishæfni. (Porter, 1990, 1998, 2000, Malmberg ofl., 1996; Maskell og 

Malmberg, 1999, Lai, Jsu, Lin, F.J., Chen og Lin, Y.H., 2014). 

2.14 Klasaframtak og hlutverk þess 
Klasaframtak (e. Cluster initiative) vísar í markvissa uppbygginu á klasa þar sem 

tilgangur og markmið klasans er skýr. Klasaframtak er í raun andstæða klasamódela sem 

byggja á að klasar verði til nánast af tilviljun. Klasaframtakið hefur að einhverju leyti 

einkenni hefðbundins iðnaðar- eða starfsgreinaklasa þar sem áhersla er ekki endilega 

lögð á staðsetningu fyrirtækjanna heldur starfsemi þeirra og ávinningi af samvinnu auk 

nýsköpunar.  

Þrjár stoðir hafa verið skilgreindir mikilvægar fyrir klasasamtök (mynd 11) (Sölvell 

o.fl., 2003; Lindquist o.fl. 2013). Fyrsta stoðin lítur að skilgreiningu klasans og að því að 

laða að klasanum aðila til samvinnu. Annar þátturinn lítur að nýsköpun og þróun og 

þriðji þátturinn lítur að viðskiptalegu umhverfi þeirra fyrirtækja sem starfa innan klasans. 

Þessir þættir geta skarast og höfðað misvel til þátttakanda.  
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Mynd 11 Þrjár stoðir klasaframtaka 

Heimild: Lindquist, Ketels og Sölvell, 2013, bls. 5. 
 

Klasaframtakið getur, ef vel til tekst, nýst til endurnýjunar staðnaðs klasa, til þróunar 

klasa og til styrkingar samkeppnishæfni greinarinnar. Í gegnum samskipti er líklegra að 

þekking sem leiðir til nýsköpunar skapist eða innleiðing nýjunga innan fyrirtækja eigi sér 

stað (Lindquist o.fl., 2013). Klasaframtök eru því ekki einungis afsprengi þróunar heldur 

líka viðleitni til að bæta skilyrði fyrirtækja. Slík viðleitni hefur að mörgu leyti einkenni 

svæðisbundinna klasa en krefst virkrar þátttöku aðildarfyrirtækja (Sölvell o.fl., 2003; 

Ketels, Lindqvist og Sölvell, 2006; Connell og Voola, 2013). Klasaframtak er því 

skipulagt framtak sem miðar að því að auka samkeppnishæfni og vaxtamöguleika klasa 

með virkni fyrirtækja sem taka þátt í framtakinu, virkni stjórnvalda og / eða 

skipulagsheilda rannsókna og þróunar (Sölvell o.fl., 2003; Lindquist o.fl., 2013). 

Markmið klasaframtaka getur verið mismunandi. Sex helstu markmið, með vísan til  

Sölvell (2003), eru: 

! Stækkun klasans (e. Cluster expansion) 

! Nýsköpun og tækni (e. Innovation and technology) 

! Menntun og þjálfun (e. Education and training) 

! Viðskiptaleg samvinna (e. Commercial cooperation) 

! Stefnumótandi aðgerðir (e. Policy action) 

! Rannsóknir og tengslanet (e. Research and networking)  

Vilji fyrirtækja til þátttöku getur því oltið á því hvaða þættir eru virkir og hvaða þætti 

stjórnendur fyrirtækja sjá ávinning í.  
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Það sem flest klasaframtökin eiga sameiginlegt er vinna að því að brúa bilið á milli 

aðila sem taka þátt í samstarfinu (Lindquist o.fl., 2013).  

Tvær leiðir hafa reynst farsælar þegar kemur að nýsköpun í gegnum klasaframtök og 

þær fara oft saman. Annars vegar er það aukin samvinna fyrirtækja með því að virkja 

tengslanet á milli þeirra. Hins vegar er það aukin samvinna á milli rannsóknastofnanna 

og atvinnulífs með það í huga að innleiða þá þekkingu sem hefur skapast. Virk tengslanet 

geta leitt til nýsköpunar þó er að finna fjölda dæma þar sem ekki hefur tekist að leiða 

aðila saman og samstarfsverkefni sem ekki hafa skilað árangri eru til í öllum 

klasaframtökum enda getur verið erfitt að brúa bilið á milli ólíkra sjónarmiða og á milli 

ólíkra þátta. Þetta er meðal annars vegna mismunandi sýnar fyrirtækja innan klasans á 

nýsköpun, gjár á milli opinberra rannsókna og fyrirtækja rannsókna og gjár á milli 

framboðs menntunar og þeirrar þekkingar sem fyrirtæki þurfa á að halda, svo einhver séu 

nefnd (Lindquist o.fl., 2013).  

Hlutverk klasastjóra felst meðal annars í því að styðja við og stuðla að samvinnu. 

Þetta gerir hann með því að bjóða fram vettvang þar sem varpa má ljósi á og ræða 

sameiginlega hagsmuni sem og að stuðla að kynningum á niðurstöðum sem nýst geta 

fyrirtækjum innan klasans. Árangur klasaframtaksins ræðst af virkni þátttakenda 

(Lindquist o.fl., 2013).  

Klasaframtökum hefur fjölgað hér á landi á síðast liðnum árum og það sama má segja 

um klasaframtök í Evrópu. Flest klasaframtök í Evrópu sem voru virk árið 2012 voru 

stofnuð eftir árið 2007. Klasaframtökin hafa að meðaltali 4 starfsmenn, um 80 

þátttökumeðlimi og eru opin öllum innan skilgreinds svæðis (Lindquist o.fl., 2013). 

Vísbendingar eru um að árangur klasaframtaka velti á styrkleika þess klasa sem fyrir er, 

trausti á millum aðila, þeirri viðskiptaþróun sem á sér stað innan klasaframtaksins og 

stuðningi og velvild stjórnvalda (Sölvell o.fl.,  2003). 

2.14.1 Rekstrarform klasaframtaka 
Rekstrarform klasaframtaka eru tvennskonar. Annars vegar eru það klasaframtök sem 

fjármögnuð eru af opinberum aðilum sem framfylgja stefnu stjórnvalda í klasamálum og 

er þá talað um „top-down” klasaframtök.  Hins vegar eru það klasaframtök sem 

fjármögnuð eru af einkaaðilum eða hópi fyrirtækja sem setur þá klasastefnu 

hagsmunatengda þeim fyrirtækjum sem þátt taka í klasanum, en þá er talað um „bottom-

up” klasaframtök (Jungwirth og Muller, 2014).  
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Ein helsta áskorun klasaframtaks er að bergðast við markaðstækifærum og tengja 

saman aðila sem venjubundið eru í samkeppni og leiða til þá samstarfs án þess að brjóta 

samkeppnislög. Í samkeppnissamstarfi er mikilvægt að traust ríki vegna áhættunnar á 

tækifærishegðun aðila. Það getur verið eitt hlutverka klasastjóra að byggja undir það 

traust. En traust er kvik breyta og fyrirtæki hafa ójafnar bjargir. Það er því mikilvægt að 

innan klasans sé ýtt undir traust lítilla og meðalstórra fyrirtækja til þeirra stærri og 

þekking og sveigjanleiki þeirra sem minni eru metinn til jafns á við getu stærri 

fyrirtækjanna til framkvæmda. Hætt er við að annars skili samstarfið litlu öðru en lækkun 

á viðskiptakostnaði fremur en aukningu á þekkingu og nýsköpun (Connell og Voola, 

2013). 

2.14.2 Frammistöðumódel í klasaframtaki  
Klasaframtak stuðlar að samkeppnishæfni og vexti fyrirtækja sem eru í klasanum ef vel 

til tekst. Fjórir meginþættir (mynd 12) hafa áhrif á velgengi klasaframtaks. Fyrsti þáttur 

er umgjörðin, sá rammi sem settur er af stjórnvöldum og felur í sér er félagslegt, pólitískt 

og efnahagslegt umhverfi.  

Umgjörð. Viðskiptaumhverfi getur mótast af stefnu stjórnvalda og reglum og 

samþættingu þeirra við regluverk annarra landa og markaðarins. Styrkur klasans getur 

mótast af viðskiptaumhverfi, regluverki og stefnu sem og félagslegum þáttum í innra 

skipulagi samfélagsins. Þættir eins og saga klasans, aðföng og staða á markaði, 

samkeppnishæfni, tækniþróun og mikilvægi klasans í nærsamfélaginu sem og á 

þjóðfélagslegan hátt hefur áhrif.    

Markmið. Klasaframtök geta fóstrað fjölda markmiða.  Árangur næst þegar sameinast 

er um markmiðin og unnið að þeim markvisst undir forustu klasastjóra.   

Ferli. Klasaframtakinu er stýrt af klasastjóra sem venjulega hefur starfsreynslu úr 

klasanum. Það getur tekið nokkurn tíma að mynda og móta ferli innan klasaframtaksins 

og veltur það að nokkru leyti á því hvort fyrirtæki innan klasans hafi áður átt í samstarfi 

að einhverju leyti og hversu skuldbundnir aðilar vilja verða þeim verkefnum sem 

klasaframtakið fóstrar.   

Frammistaða. Frammistaðan er afleiðing hinna þriggja þáttanna. Frammistaðan lýsir 

sér í samkeppnishæfni og vexti (Sölvell o.fl., 2003). Frammistöðu í klasaframtaki er hægt 

að mæla bæði beint og óbeint. Helstu óbeinu mælingar eru meðal annar samskipti á 

millum aðila, fyrirtækja, rannsóknarstofa, menntastofnana, stofnanna þjóðfélagsins og 
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við aðra klasa svo einhverjar séu nefndar. Helstu beinu mælingar eru aukin 

samkeppnishæfni, aukinn vöxtur í greininni, aukinn hagnaður, gæði vinnustaða og 

fjölbreytileiki vinnuafls svo einhver séu nefnd. Ef frammistaðan er ekki í samræmi við 

væntingar þarf að endurskoða markmið, ferli og hugsanlega umgjörð klasans til að ná 

væntum árangri (Lindquist o.fl., 2013). 

 

 
Mynd 12 Frammistöðumódel klasaframtaka 

Heimild: Sölvell, Lindquist og Ketels, 2003, bls. 25. 
 

Klasaframtök eru háð sífelldum breytingum en sterkir klasar geta stuðlað að hagvexti í 

gegnum nýsköpun og stuðning við fyrirtæki klasaframtaksins. Í Evrópu hefur klasa-

framtakið fengið stuðning Evrópusambandsins til að þróa aðferðir og verkfæri sem stutt 

geta við klasaframtök og tengslanet. Unnið er að því að búa til samræmda gæðavísa og 

sameiginlega stjórnunarferla fyrir klasaframtök með það að markmiði að fá 

aðferðafræðina samþykkta innan Evrópu (ESCA , 2015).  
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3 Aðferðarfræði	

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri aðferðarfræði sem beitt var við rannsóknina.  

Rannsóknin byggir meðal annars á gögnum Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands (2015) 

og opinberum gögnum úr stjórnsýslunni sem og af heimasíðum fyrirtækja sem þjónusta 

áliðnaðinn. Auk frumgagna sem aflað er með viðtölum við níu aðila sem starfa við 

klasaframtök eða eru þátttakendur í slíku framtaki. Greining gagnanna byggir á 

samanburði fyrirliggjandi kenninga og þeirra gagna sem aflað var . 

Rannsóknin fól ekki í sér söfnun persónuupplýsinga samkvæmt lögum nr. 77/2000 og 

því ekki þörf á leyfi Persónuverndar fyrir rannsókninni. Rannsóknin fól ekki í sér neina 

áhættu fyrir viðmælendur og rannsakandi er ekki tengdur eða háður neinum þátttakenda. 

Rannsóknin fjallar ekki um siðferðilega viðkvæm viðfangsefni og beinist ekki að 

einstaklingum eða hópum í viðkvæmri stöðu og þarfnast því ekki leyfi eða umsagnar 

Vísindasiðanefndar (Háskóli Íslands, 2014, kafli 5.2.1). 

Rannsóknarsniðið fellur undir tilfellarannsókn (e. case study). Tilfellarannsókn hentar 

vel til að dýpka skilning á hinu sérstæða eða hinu óvenjulega. Rannsóknarsniðið getur 

því hentað vel við rannsókn á raunverulegum atburðum eða aðstæðum fyrirtækja þar sem 

lýsandi (e. descriptive) eða skýrandi (e. explanatory) niðurstöður eiga betur við, en 

tölulegar staðreyndir. Rannsóknarsniðið býður upp á margar rannsóknarspurningar, en 

rannsakandi skoðar hvert tilfelli ítarlega og notar til þess mismunandi rannsóknarleiðir 

allt í samræmi við þær spurningar sem lagðar eru fram. Þannig getur tilfellarannsókn 

falið í sér upplýsingaleit, heimildaleit og viðtöl við þátttakendur sem þekkja vel til þeirra 

tilfella sem verið er að skoða (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013; 

Yin, 2009). Af þessum sökum var tilfellarannsókn valin sem rannsóknarsnið þessarar 

rannsóknar.  

Lagt var upp með sex skref í samræmi við lista Rúnars Helga Andrasonar og Ársæls 

Más Arnarssonar (2013, bls. 498) eftir að ítarleg heimilda- og upplýsingaleit vegna fyrri 

rannsókna fór fram. 
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!  Að setja fram spurningarnar.  

! Val á tilfellum og aðferðum við gagnasöfnun og greiningu. 

! Undirbúningur gagnasöfnunar. 

! Söfnun gagna á vettvangi. 

! Túlkun og greining gagna. 

! Undirbúningur skýrslu og /eða framsetning gagna. 

 

Helsti styrkleiki tilfallarannsókna er hversu vítt sjónarhorn þær geta gefið og hversu 

ólíkra sjónarmiða þær taka til. Tilfellarannsókn getur varpað ljósi á samspil ýmissa þátta 

og hvernig lykilþættir geta haft mismunandi áhrif á heildarmyndina. Rannsóknarskýrslu 

er heimilt að skrifa með aðgengilegu orðalagi og getur því nýst öðrum en þeim sem hafa 

sérfræðiþekkingu á því tilfelli sem skoðað er. Helsti veikleiki tilfallarannsókna er að í 

þeim felst hætta á hlutdrægni rannsakanda til dæmis þegar valið er hvaða gögn skuli nota 

og hvaða gögnum skuli sleppt. Þannig geta tilfellarannsóknir staðfest fordóma og 

vísindalegt gildi þeirra getur því oft verið takmarkað. Hlutdrægni í rannsóknum er þó 

ekki bundin einungis við þessa aðferðarfræði (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már 

Arnarsson, 2013; Merriam, 2009; Yin 2009).    

Réttmæti og áreiðanleiki eru mikilvægir þættir rannsókna og flestar rannsóknir gera 

þríþættar kröfur um réttmæti en eitt til áreiðanleika. (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll 

Már Arnarsson, 2013, bls. 507; Merriam, 2009). 

! Hugtakaréttmæti sem felur í sér að aðgerðabinda þau hugtök sem notuð eru. 

! Innra réttmæti sem felur í sér að sýna fram á orsakasamhengi milli breyta 

með því að útiloka aðra áhrifaþætti. Þetta viðmið á reyndar ekki við um 

lýsandi tilfellarannsókn.  

! Ytra réttmæti sem vísar í að hve miklu leyti sé hægt að alhæfa um 

niðurstöður tilfellarannsóknarinnar á önnur samskonar tilfelli. 

! Áreiðanleikaviðmið vísar í að hve miklu leyti aðrir rannsakendur hefðu 

komist að sömu niðurstöðu ef þeir hefðu notað nákvæmlega sömu 

rannsóknaraðferðir.  

 

Sumir rannsakendur hafna viðmiðum um réttmæti og áreiðanleika í 

tilfallarannsóknum og vilja heldur nota viðmið eins og trúverðugleika, líkindi og hve 

viðeigandi þær niðurstöður sem fást eru (Gall, Borg og Gall, 1996). 
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Rannsókn þarf að uppfylla siðferðilegar kröfur á sama hátt og hún þarf að uppfylla 

aðferðafræðilegar kröfur. Fjórar reglur siðfræðinnar eru hafðar að leiðarljósi við siðfræði 

heilbrigðisrannsókna (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73-74): 

! Sjálfræðisreglan, hvar þátttakendum er frjálst að ráða því hvort þeir taki þátt 

í rannsókninni eða ekki, hversu lengi þátttaka þeirra varir og möguleika 

þeirra til að draga sig út úr rannsókn eftir að viðtali er lokið. 

! Skaðleysisreglan, hvar þátttaka er viðmælendum að skaðlausu. Gætt er þess í 

viðtölum og tilvitnunum að atvinnusamband viðmælenda beri ekki skaða af 

þeim ummælum sem vitnað er til.  

!  Velgjörðarreglan, þar sem rannsakandi og þátttakendur leitast við að láta 

gott af sér leiða með þátttöku og framkvæmd rannsóknarinnar. 

! Réttlætisregluna, hvar rannsakandi gætir sanngirnis gagnvart þátttakendum. 

 

Ástæða þessarar nálgunar rannsakanda var að spurningar til þátttakenda snérust um 

viðhorf og upplifun. Því er mikilvægt að byggja upp traust á milli rannsakanda og 

þátttakenda (Merriam, 2009). 

Viðtöl eru mikilvæg leið til gagnasöfnunar í tilfellarannsóknum. Ýmist eru notaðar 

opnar spurningar þar sem svör þátttakenda ræður þeirri stefnu sem viðtalið tekur en 

einnig er hægt að nota afmarkaðri lokaðar spurningar sem krefjast afgerandi en stuttra 

svara. Oftast eru viðtöl í tilfellarannsóknum sambland bæði opinna og lokaðra spurninga 

(Rúnar Helgi Andrason og  Ársæll Már Arnarsson, 2013; Yin, 2009).   

Rannsókn á íslenska áliðnaðinum byggir á rannsóknum í klasafræðum. Lestur 

fræðigreina er stór hluti af þeim undirbúningi sem fram fór áður en rannsóknarspurningar 

voru settar fram. Lestur fræðigreina fór að mestu leyti fram í október 2015 og nóvember 

2015, hlé var tekið á rannsókninni í desember og úrvinnsla gagna hófst um miðjan janúar 

að nýju. Til að dýpka skilning rannsakanda á klasaframtaki fóru fram tvö 

undirbúningsviðtöl í nóvember og desember 2015. Viðtölin voru við Viðar Helgason 

klasastjóra jarðvarmaklasaframtaksins Georgs og dr. Guðbjörgu Hrönn Óskarsdóttur 

klasastjóra klasaframtaks Álklasans, bæði komu þau með góðar ábendingar til 

rannsakanda. Önnur viðtöl við þátttakendur í klasaframtaki álklasans voru tekin í febrúar 

og mars 2016 og var þá aftur tekið viðtal við dr. Guðbjörgu Hrönn Óskarsdóttur en nöfn 

viðmælenda má sjá í töflu 2. Nöfn viðmælenda er í þeirri röð sem viðtölin voru tekin.  
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Spurningarnar voru að mestu leyti hálf opnar og ekki allar fyrirfram ákveðnar en 

rannsakandi studdist þó við spurningaramma sjö spurninga (sjá viðauka 3).  

Tafla 2 Viðmælendur 

Dagssetning Viðmælandi Staða 
25.11.2015 Guðbjörg Hrönn Óskarsdóttir Klasastjóri Álklasans 
11.12.2015 Viðar Helgason Klasastjóri jarðvarmaklasans Georgs 
09.02.2016 Jökull Gunnarsson Framkvæmdastjóri, Steypuskála ISAL 
17.02.2016 Grétar Már Þorvaldsson   Frummótasmíðameistari, Málmsteypan Hella 
17.02.2016 Þorvaldur Hallgrímsson Framkvæmdastjóri, Málmssteypan Hella 
26.02.2016 María Ó. Kristmundsdóttir Tölvunarfræðingur og verkefnastjóri áreiðanleikateymis 

Alcoa-Fjarðaál 
14.03.2016 Guðbjörg Hrönn Óskarsdóttir Klasastjóri Álklasans 
16.03.2016 Pétur Blöndal Framkvæmdastjóri Samáls 
16.03.2016 Páll Pálsson Viðskiptaþróun Vélsmiðja Hjalta Einarssonar 
17.03.2016 Þröstur Guðmundsson  Framkvæmdastjóri, Center of Excellence og Director 

Aluminium, HRV. 
 

Við val á viðmælendum var notað var svokallað snjóboltaúrtak (e. snowball sample). 

Með snjóboltaúrtaki er átt við að fyrsti viðmælandinn benti á annan viðmælanda og svo 

koll af kolli þar til níu viðmælendum var náð. Miðað var við fjölda viðmælenda annarra 

meistararitgerða af sömu stærðargráðu.  

Þátttakendur voru upplýstir um rétt sinn til að hafna þátttöku í rannsókninni hvenær 

sem var á rannsóknartíma jafnvel að viðtali loknu. Þátttakendur voru upplýstir um að um 

meistaraverkefni væri að ræða og ritgerðin myndi birtast opin almenningi til aflestrar á 

www.skemman.is. Þá voru þátttakendur og upplýstir um meðhöndlun gagna og eyðingu 

þeirra. Haft var samband við viðmælendur ýmist símleiðis eða með tölvupósti. 

Tölvupóstur með lýsingu á rannsókn var sendur þátttakendum og þeim gerð grein fyrir 

því í hverju rannsóknin fælist og þar ítrekað að þátttaka væri valfrjáls og að viðmælendur 

gætu hætt við þátttöku, áður en viðtal hæfist, í viðtali eða að viðtali loknu. Jafnframt var 

hverjum þátttakanda gefið munnlegt loforð um yfirlestur eigin beinna tilvitnanna ef þær 

yrðu nýttar. Þátttakendum var gerð grein fyrir að rannsakandi gæti notað beinar 

tilvitnanir frá þeim og þeim var gefin kostur á að koma fram undir nafni eða nafnleysi. 

Allir viðmælendur gáfu leyfi til að birta nöfn þeirra. Lögð var áhersla á það við 

viðmælendur að rannsakandi gætti þess að slíta ekki svör viðmælenda úr samhengi var 

það gert til þess ítreka þátt rannsakanda á réttmæti við meðhöndlun gagna og til að gæta 

skaðleysis þátttakenda. Í einstaka tilvitnun er nöfnum viðmælenda sleppt til þess að gæta 
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skaðleysis þátttakenda og verða þær tilvitnanir merktar (Vrnl.) og táknar val rannsakanda 

um nafnleynd.  

Tíu viðtöl voru tekin við níu einstaklinga. Viðtölin vörðu frá 37 mínútum upp í 85 

mínútur og voru þau hljóðrituð. Öll viðtöl fóru fram á starfsstöðvum viðmælenda. Hvert 

viðtal var skráð niður af rannsakanda, samdægurs eða strax næsta dag og svör 

viðmælenda greind niður í flokka í anda fyrirbærafræða. Fyrirbærafræðin byggir á þeirri 

hugmyndafræði að rannsakandi leitist við að sjá lífið út frá sjónarhorni viðmælanda og 

reynsluheimi hans (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Aðferðin hentar vel þegar úrtak 

viðmælenda er lítið og ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum. Leitast er við að fá 

góða mynd af sýn og reynslu viðmælenda.  

Viðtölin eru flokkuð niður í efniþætti og allir efnisþættir sem koma fyrirbærinu ekki 

við eru hreinsaðir frá. Lykilsetningar eru fundnar og þeim raðað upp í eina heild eða 

þemu sem bornar eru saman við þau fyrirbæri sem til eru skoðunar og svör viðmælenda 

borin saman. Með þessu má fá mynd á sýn viðmælenda og reynslu viðmælenda sem 

reynst geta verðmætar upplýsingar sem erfitt getur verið að fá með öðrum hætti (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 281).  

Greiningin leiddi af sér fjögur þemu; klasaframtak, þekkingu, væntingar og 

samkeppnishæfni og voru þær nýttar í greiningarhluta klasaframtaksins. Að greiningu 

lokinni var viðtölum eytt. Beinar tilvitnanir sem nýttar voru í samantekt voru sendar þeim 

viðmælendum sem þess höfðu óskað. Gerði einn viðmælandi minniháttar athugasemdir 

um orðalag til að skerpa á meiningu. Rannsakandi tók tillit til þeirra athugasemda og 

lagaði tilvitnunina.  
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4 Áliðnaður á Íslandi 

Viðreisnarstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks sem fór með forystu landsmálanna á 

árunum 1959-1971 markaði upphaf áliðnaðarins á Íslandi. Stóriðjunefnd sem stofnuð var 

árið 1961 hafði það hlutverk að kanna möguleika á rekstarasamningum um stóriðju við 

erlenda aðila. Samningur náðist við svissneska stórfyrirtækið Swiss Aluminium Ltd. árið 

1966 um álbræðslu í Straumsvík og stofnað var Íslenska álfélagið hf.. Samhliða þessum 

viðræðum voru uppi áform um virkjun vatnsafl úr Þjórsá í Búrfellsstöð. Með 

samningnum var komin forsenda til virkjunar sem ráðist var í uppbyggingu á.  

Raforkusala var tryggð til svissneska stórfyrirtækisins en samhliða var hinum almenna 

markaði tryggð raforka á hagstæðu verði (Landsvirkjun, e.d.-a). Segja má að með því 

hafi verið lagður grunnur að áliðnaði á Íslandi og að orkugeirinn sé órjúfanlegur partur 

iðnaðarins.  

Álframleiðsla hófst á Íslandi árið 1969 undir merkjum Íslenska álfélagsins hf., ISAL. Í 

upphafi var framleiðslugetan 33.000 tonn á ári. Framleiðslan óx á næstu tíu árum upp í 

100.000 tonn (Rio Tinto Alcan, e.d.)  

Álver Norðuráls tók til starfa 1998 eftir tveggja ára undirbúning (Norðurál, e.d.-a) og 

álver Alcoa-Fjarðaáls hóf starfsemi í árið 2007 að undangenginni virkjun raforku við 

Kárahnjúka.  

Alcoa-Fjarðaál tilkynnti í mars 2016 að virðisaukandi framleiðsla félagsins færi inn í 

nýtt félag í haust, Arconic. Í því félagi verður nýsköpun og verkfræðileg hönnun höfð að 

leiðarljósi (Alcoa-Fjarðaál, e.d.).  

Árleg framleiðslugeta þeirra þriggja álvera sem eru nú starfandi hér á landi er um 

850.000 tonn á ári, þar af er framleiðslugeta Rio Tinto Alcan á Íslandi (ISAL) um 

200.000 tonn, Norðuráls um 300.000 tonn og Alcoa-Fjarðaáls um 350.000 tonn (Samál, 

2015.-a).  

Álfyrirtæki á Íslandi eru öll í eigu erlendra stórfyrirtækja. Rio Tinto Alcan á Íslandi 

hf., í eigu Rio Tinto Alcan, Norðurál ehf. í eigu Century Aluminum og Alcoa Fjarðaál sf. 
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í eigu Alcoa Inc. Notast er við íslensk nöfn fyrirtækjanna þegar rætt er um íslensku 

starfsemina.2  

Áliðnaðurinn hefur þróast á þeim fimmtíu árum frá því samningar voru undirritaðir 

um fyrstu álbræðsluna. Íslensk fyrirtæki hafa komið að þessari þróun og sótt sér 

þekkingu í iðnaðinum. Hvatinn til að þróa nýjar lausnir í áliðnaði er mikill og 

nýfjárfestingar innan álvera eru töluverðar. Hagræðingarhvatinn er verulegur þar sem 

tiltölulega litla hagræðingu þarf til þess að fá mikinn ávinning sökum stærðarhagkvæmni. 

Nýfjárfesting og stöðugar umbætur eru álverunum nauðsyn til þess að standast 

samkeppni. Fjárfestingar álveranna hafa ruðningsáhrif út í önnur verkefni svo sem 

endurvinnslu, þróun og nýsköpun (Pétur Blöndal, munnleg heimild, 16. mars 2016).   

Stöðugar umbætur einar og sér duga þó ekki til þess að ná samkeppnishæfni heldur 

verða samkeppnisskilyrði iðnaðarins að vera hagstæð. 

4.1 Samkeppnisskilyrði  
Samkeppnishæfni er byggð á mörgum þátttum sem lúta bæði að efnahagslegum, 

pólitískum og samfélagslegum skilyrðum. Rannsóknir hafa sýnt að stöðugleiki í 

stjórnmálum, skattaumhverfi, aðgangur að hæfu vinnuafli og fleira hefur áhrif 

rekstarlegra skilyrði fyrirtækja (Porter, 2008). Því má segja að samkeppnishæfni sé í raun 

afleiðing þeirra samkeppnisskilyrða sem myndast í hverju landi og í kringum hverja 

atvinnustarfsemi eða klasa.  

Samkeppnishæfni álveranna byggir helst á aðgengi að umhverfisvænum 

orkuauðlindum, stöðugum rekstrarskilyrðum sem stjórnvöld hafa skapað, hæfu vinnuafli 

og staðháttum landsins. Jafnframt hefur pólitískur stöðugleiki og aðgengi að mörkuðum 

markað það samkeppnisumhverfi sem iðnaðurinn býr við.  

 

 

 

																																																								
2	Vísað verður til álvers Rio Tino Alcan ýmist sem álversins í Straumsvík eða ISAL þar sem ákveðin 

hefð hefur myndast um þau nöfn.  
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4.1.1 Orku auðlindir  
Ísland er ríkt af auðlindum sem nýtast orkuðinaði svo sem jarðvarma og vatnsorku sem 

gerir framleiðslu á raforku „græna”. Orkan er bæði sjálfbær og lítið mengandi miðað við 

aðra orkugjafa svo sem kol, olíu eða gas. Evrópusambandið gerir kröfu um aukna 

hlutdeild endurnýjanlegrar orku við iðnaðarframleiðslu en markmið er að draga úr 

gróðurhúsalofttegundum. Hávær krafa neytenda er um að framleiðslu fylgi sem minnst 

umhverfisáhrif (Samál, 2015.-b). 

Það skiptir miklu máli í framleiðsluferli álvera að hafa stöðuga orku. Mikilvægi 

afhendingaröryggis orku er lykilatriði fyrir starfsemina. Afhendingaröryggi raforku hér á 

landi er bundið í raforkulögum nr. 65/2003. Að mati World Economic Forum (WEF), 

sem metur samkeppnishæfni þjóða, er orkuöryggi á Íslandi metið það fimmta mesta í 

heiminum (WEF,e.d.).  

Orkuverð til stóriðju og þar með talið álvera hefur verið lægra en verð á almennum 

markaði enda miðast samningar til langs tíma og kaupum á miklu magni raforku allan 

sólarhringinn. Þó ber að hafa í huga að ef horft er til hás nýtingarhlutfalls álvera, sem 

nýta raforkuna jafnt allan sólarhringinn, þá greiða þau hærra verð miðað við uppsett afl 

en almenningur (Pétur Blöndal, munnleg heimild, 16. mars 2016). 
Hækkun á raforkuverði getur dregið úr samkeppnishæfni álframleiðenda hér á landi. 

4.1.2 Skattaumhverfi 
Skattur er lagður á rekstrartekjur hlutafélaga hér á landi sem nemur 20% (Ríkisskattstjóri, 

e.d.). Tekjuskattur í Evrópusambandslöndum er að meðaltali 22,25% og í löndum OECD 

24,86%. (KPMG, e.d.).  

Ívilnanir stjórnvalda til álfyrirtækja á Íslandi eru að stórum hluta sambærilegar á milli 

álvera ef skoðuð eru lög nr. 12/2003 og 51/2009 sem fjalla um samninga um álver í 

Reyðarfirði og í Helguvík. Ívilnanir stjórnvalda miða að því að laða að erlenda 

fjárfestingu með því að skapa fyrirsjáanleika í rekstrarumhverfi. Stofnkostnaður er hár í 

rekstri álvera og annarrar fjárfestingar í stóriðju og fyrirsjáanleiki því mikilvægur. Í 

viðauka 2 má sjá helstu undanþágur frá lögum og ívilnanir sem leggja grunn að 

fyrirsjáanleika rekstrarumhverfisins, ásamt lagatilvísunum.  

Hér á landi er fyrirtækjum heimilt að draga vaxtagjöld frá rekstrartekjum þegar 

reiknaður er út skattstofn samanber 1. tl. 31. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt. Það getur 

því verið ákveðið hagræði sem felst í skuldsetningu fyrirtækja hér á landi. Þetta hafa 

móðurfyrirtæki í álvera nýtt sér eins og önnur fyrirtæki í landinu. Skuldsetning getur stutt 
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við vöxt og fjárfestingu en einnig aukið arðsemi sé hún innan hóflegra marka svo fremi 

sem verkefnin skili ávinningi umfram fjármagnskostnað til framtíðar. Hvati til 

skuldsetningar umfram nýtingu eigin fjár er til staðar þar sem vextir eru háir (Steinn 

Friðrkisson, 2015). Lánsfé verður ódýrara en ávöxtunarkrafa hluthafa er á eigið fé.  

Tryggingargjald er lagt á alla launagreiðendur og er það 7,35% af heildarlaunum 

starfsmanna á rekstrarárinu 2016. Lækkun tryggingargjalds á launagreiðendur er 

mikilvægur þáttur í því að bæta samskeppnistöðu íslensks iðnaðar (Samtök Iðnaðarins, 

2016). 

Umhverfis- og auðlindaskattar ná til seljenda raforku og greiða þeir 0,13 krónur á 

hverja kílowattstund og en seljendur af heitu vatni greiða 2% af smásöluverði 

(Ríkisskattstjóri, e.d.).  

Á heildina litð má segja að skattaumhverfi sé hagstætt og styðji við samkeppnishæfni 

álfyrirtækja hér á landi.  

4.1.3 Vinnumarkaður 
Stöðugleiki á vinnumarkaði er tryggður til ársloka 2018 með undirritun SALEK 

samkomulagsins. En samningurinn byggir á samkomulagi aðila vinnumarkaðarins og er 

ætlað að tryggja jafnræði í kjaraþróun með jöfnun lífeyrirréttinda og sameiginlegri 

launastefnu (ASÍ, e.d.). 

Karlar eru um 70-80% starfsmanna áliðnaðarins og um 60% starfsmanna eru 

verkafólk. Einnig starfa iðn-, og háskólamenntaðir starfsmenn hjá álverunum (Samál, 

2015.-a). Menntunarstig starfsmanna áliðnaðarins er breitt og stór hluti verkafólks sem 

starfar við álverið hefur grunnskóla- eða framhaldsskólapróf. Um 40% starfsmanna hafa 

háskóla-, tækni- eða iðnmenntun (Samál, 2015.-c). Skortur er á iðnmenntuðu fólki 

(Samtök Iðnaðarins, 2016). 

4.1.4 Staðhættir 
Ísland er lítið land aðeins um 103.000 ferkílómetrar að flatarmáli. Lega landsins gerir það 

að verkum að tiltölulega stutt er á markaði. Um þriggja daga sigling er á Evrópumarkað 

og um fimm daga sigling á Ameríkumarkað (Eimskip, e.d.).  

Hafnarskilyrði eru góð við Ísland og hitastig sjávar er í kringum 1,5°C í janúar og 

febrúar þegar sjávarhiti er lægstur. Hafnir eru því íslausar árið um kring.  
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Hafnir eru í mikilli nálægð við framleiðslu og flutningskostnaður hráefnis á landi 

lítill þar sem háefni er dælt úr skipum inn í verksmiðjurnar og framleiðsluvöru útskipað 

um sömu hafnir. 

4.1.5 Stjórnarfar 
Stöðugleiki stjórnarfars á Íslandi er með þeim mesta í heiminum að mati Alþjóðabankans 

(e. World Bank). Bankinn metur stöðugleika út frá gæðum sex þátta stjórnsýslunnar sem 

hlutfall af hundraði (mynd 13). Mælingar Alþjóðabankans frá árunum 2004, 2009 og 

2014 sýna litlar marktækar breytingar á stöðugleika stjórnarfars hér á landi (World Bank, 

e.d.). 

	

Mynd 13 Stöðugleiki stjórnarfars á Íslandi 
Heimild: World Bank (e.d.). 

 

4.1.6 Markaðssvæði 
Ísland er lítið markaðssvæði og viðskipti við útlönd á heimsmælikvarða lítil. Ísland gekk 

í European Free Trade Association (EFTA) árið 1970. Með samningum 1994 á milli 

aðildarríki Evrópusambandsins (ESB) og EFTA ríkjanna Íslands, Lichtenstein og Noregs 

mynda þessi ríki nú einn markað sem oftast er vísað til sem innri markaðar (e. Internal 

Market) Evrópu.  Samningurinn kveður á um tollfrelsi iðnaðarvara sem framleiddar eru í 

löndum samningsaðila (Utanríkisráðuneytið, e.d.). Gefur þetta áliðnaðinum hér á landi 

aðgang að tollfrjálsum Evrópumarkaði. EFTA er þess auki með 25 fríverslunarsamninga 

sem ná til 36 landa sem nýst gætu íslenska álklasanum.  
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4.2 Mótun og þróun starfsemi í kringum áliðnaðinn á Íslandi 
Þjónustufyrirtæki sem tengjast áliðnaði fara að hasla sér völl að undangengnum 

stefnumótandi ákvörðunum Swiss Aluminium Ltd., um aðkeypta þjónustu og útvistun 

ákveðinna verkþátta. Fyrstu starfsár ISAL var þekking sótt að mestu leyti til 

móðurfélagsins og bar starfsemin einkenni „Satellite Platform Districts” þar sem öll 

fjárfesting var ákveðin af móðurfélagi og ákvarðanir teknar utan svæðis. Fljótlega var  

farið að leita til heimamanna og þekking á starfseminni fer að myndast. Fyrsta 

sprotafyrirtækið, Stímir, var stofnað. Stímir nýtti meðal annars Vélsmiðju Hjalta 

Einarssonar sem undirverktaka fyrir ýmsa smíði. Þekking á iðnaðinum byrjar að 

myndast. Aukin útvistun verkþátta gerði það að verkum að það tók að myndast vísir af 

klasa sérhæfðra þjónustufyrirtæka í kringum starfsemi ISAL (Páll Pálsson, munnleg 

heimild, 16. mars 2016). 

Ef litið er til skilgreiningar Malmberg o.fl. (1996) (mynd 14) er þróun starfseminnar í 

kringum álverið tengd efnahagslegari skilvirkni og sveigjanleika fremur en nýsköpun. 

Fyrirtæki sem vaxa og eflast vegna trausts viðskiptasambands við álverið. Því er um að 

ræða fyrirtæki í sérhæfðri þjónustu í sama atvinnuvegi og þjónustustarfsemi aðila úr 

ýmsum öðrum atvinnuvegi sem mynda þyrpingu í kringum kjarnastarfssemi fremur en 

klasa (e. cluster).  

	
Mynd 14 Birtingarmynd áliðnaðarins 

Byggt á: Malmberg o.fl., 1996. 
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Snemma fór að bera á stuðningsstarfssemi í kringum málmiðnaðinn og Iðnskólinn í 

Hafnarfirði stofnaði grunndeild málmiðna árið 1974 og varð leiðandi í kennslu 

málmiðnaðar. Fjöldi nema fékk þjálfun hjá málmsteypum og vélsmiðjum í Hafnarfirði 

(Þorvaldur Hallgrímsson, munnleg heimild, 17. febrúar 2016).  

Árið 1998 stofnaði ISAL Stóriðjuskólann til að efla starfsmenntun ófaglærðra 

starfsmanna álversins. Jók það á menntunarmöguleika verkamanna þar sem námið er 

metið til eininga til stúdentsprófs (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.).  

Hvort kalla megi sérhæfða þjónustu við álver klasa er álitamál en birtingarmyndin 

(mynd 15) styður við rannsóknir Markusen (1996) á myndun klasa fyrirtækja í kringum 

miðjustöðvar. Mörg fyrirtæki þjóna öðrum fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu einnig og 

tilheyra jafnvel annars konar klasaformi svo sem hefðbundnum iðnaðarklasa. 

Atvinnusvæði miðju og arma „Hub and Spoke” er þó ríkjandi en ákvörðun um 

fjárfestingafé kemur engu að síður áfram frá móðurfélagi sem tengir miðjustöð við 

klasakenninguna „Satellite Platform District”. Samrýmist það rannsóknum Markusen 

(1996) um að klasar geti verið sambland af klasaformum.  

 

 

Mynd 15 Þróun uppbyggingar í kringum ISAL - sýn höfundar 

	



	

51	

Við uppbyggingu Norðuráls má segja að svæðisbundin fyrirtæki í nærumhverfi hafi 

tekið að sér almenna þjónustu en sérhæfð þjónusta var að miklu leyti sótt til fyrirtækja 

sem tengst höfðu álverinu í Straumsvík.  

Ákveðin útvíkkun á sér stað þar sem heildar starfssvæði margra þjónustufyrirtækja 

stækkar (mynd 16). Opinber þjónusta, menntun og miðlun þekkingar fer ýmist fram í 

nærumhverfi eða innan svæðis. Starfssvæði þjónustufyrirtækja miðast nú við 

höfuðborgarsvæði, Akranes og Borgarnes eða þjónustusvæði sem spannar í um 50 

mínútna aksturs radíus frá miðjustöð.  

 

 

Mynd 16 Þróun uppbyggingar á svæðum tveggja miðjustöðva álvera - sýn höfundar 

	

Þau verkefni sem fylgdu álverunum kölluðu á aukna samvinnu aðila og lagði það 

grunninn að stærri og öflugri fyrirtækjum sem starfa þvert á svæði. Þróun þjónustuaðila 

hefur verið í átt að sérhæfingu. Þjónustugreinar sækja inn á erlendan markað á grundvelli 

sérþekkingar á áliðnaði. Sérþekkingu hafa þau aflað sér frá starfsmönnum álveranna, 

bæði núverandi og fyrrverandi eða með sérhæfðri þjónustu við álverin.  
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Þyrpingar fyrirtækja sem þjónusta að mestu leyti staðbundna og svæðisbundna 

starfsemi hafa einnig myndast í kringum Alcoa-Fjarðaál. Uppbygging þjónustu fyrirtækja 

í kringum Alcoa-Fjarðaál svipar að miklu leyti til uppbyggingar þjónustufyrirtækja í 

kringum hin álfyrirtækin. Þar er að finna staðbundna starfsemi en einnig starfsemi sem 

einungis er bundin Austurlandi og er þá svæðisbundin. Alcoa-Fjarðaál sækir einnig 

þjónustu og þekkingu til þjónustufyrirtækja á höfuðborgarsvæðinu (mynd 17) og sum 

þjónustufyrirtæki eru með starfsstöðvar bæði á höfuðborgarsvæðinu og í Reyðarfirði.  

 

 

Mynd 17 Þróun uppbyggingar í kringum þrjár miðjustöðvar álveranna - sýn höfundar 

	

Þróunin á sér stað á hverju svæði fyrir sig. Þróun kemur fram í ört stækkandi 

fyrirtækjum sem tilbúin eru að taka að sér verkefni óháð því hvar miðjustöð er og út fyrir 

landssteinanna. Kenning Markusen (1996) um einkenni „Hub and Spoke” gerir ráð fyrir 

að þjónustufyrirtæki leiti út fyrir landsteinana þegar þjónustufyrirtæki hafa komið sér upp 

sérþekkingu. Kenningar Porters (2008) um þróun klasa gera einnig ráð fyrir að fyrirtæki 

teygi sig út fyrir landsteinana þegar sérþekking er orðin mikil. Mikil og virk 
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umbótastefna innan álveranna og samvinna við þjónustuaðila hefur aukið þekkingu allra 

aðila á áliðnaði og öryggiskröfum í kring um þau.  

Það sem er einkennandi hjá þjónustufyrirtækjum, umfram þekkingu, er skilningur á 

mikilvægi rekstrarsamfellu miðjustöðva sem og samvinna á milli allra miðjustöðva og 

þjónustuaðila ef hnökrar koma upp í starfsemi eins álvers. Á slíkum stundum vinna allir 

sem einn. Þjónustuaðilar hafa allir aðlagað starfsemi sína með tilliti til þeirra 

öryggiskrafna sem gerðar eru hjá álverunum.  

Í dag starfa um 700 fyrirtæki í kringum áliðnaðinn í þjónustu sem ýmist tengist 

framleiðslunni beint eða þjónustu tengdri rekstri fyrirtækjanna Flest fyrirtækin eru lítil að 

stærð með 10-49 starfsmenn eða meðalstór með færri en 250 starfsmenn. Innanum eru 

einnig fyrirtæki sem telja yfir 300 starfsmenn. Einstaka fyrirtæki flokkast þó sem 

örfyrirtæki með færri en 10 starfsmenn og þjónusta þau þá oftast stærri fyrirtæki með 

einstaka verkþætti eða eru birgjar fyrir þau en í einstaka tilvikum þjóna þau áliðnaðinum 

beint (Hagfræðistofnun, 2015).  

4.3 Þátttakendur áliðnaðar 
Til þess að auka yfirsýn á umfangi starfsemi sem tengist áliðnaði hefur rannsakandi gert 

tillögu nokkurs konar klasakorti þar sem helstu þátttakendur sem tengjast með beinum 

eða óbeinum hætti kjarnastarfsemi áliðnaðarins eru sýndir (mynd 18).  

Starfsemin samanstendur af atvinnuveginum, menntastofnunum, hagsmuna- og 

kynningastarfsemi og opinberri þjónustu. Þátttakendur eru því að mestu leyti þeir sömu 

og kenning Sölvell (2008) gerir ráð fyrir að þurfi að vera til staðar til þess að klasi nái að 

þróast (sjá kafla 2.4, mynd 3).  
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Mynd 18 Þátttakendur helstu aðila og stofnanna sem hafa tengingu við áliðnaðinn - sýn höfundar 

	

Mikilvægi þátttakenda í þróun klasa er mismikið og óvíst hvort á þessu stigi hægt sé 

að tala um fyrirtækin myndi klasa eins og áður hefur komið fram. Fyrirtækin njóta engu 

að síður ávinnings af þéttbýlinu og af nálægð við kjarnafyrirtæki. Ákveðinn vísir af klasa 

gæti verið til staðar á milli aðila í nærumhverfi þótt megin ávinningur sé í gegnum 

efnahagslega skilvirkni og sveigjanleika fyrirtækjanna í því starfsumhverfi sem er til 

staðar með vísan til Malmberg o.fl. (1996) er það ekki klasi. Umfang miðjustöðva sem 

mynda kjarnastarfsemi er mikil innan atvinnugreinarinnar og samkeppnishæfni 

þátttakenda í iðntengdri starfsemi mótast mjög af henni. Erfitt er að segja til um hvort 

samlegðaráhrif fyrirtækjanna sem mynda þyrpingu í kringum álverin séu umfram þau 

samlegðaráhrif sem við má búast í hefðbundnum viðskiptum eða í þéttbýli.  

Áður en lengra er haldið þykir því rétt að reyna að varpa upp mynd af umfangi 

miðjustöðvanna sem mynda kjarnastarfsemina og þeirri þjónustu sem fylgir þeim. 
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4.3.1 Kjarnastarfsemi 
Framleiðslugeta álfyrirtækjanna er um 850.000 tonn á ári. Til samanburðar þá eru 

framleiddar tæplega 60 milljónir tonna á ári á heimsvísu (Samál, 2015.-b). Íslensk 

álframleiðsla nemur rétt rúmum 1,4% af heildarálframleiðslu í heiminum.3 Forsenda 

framleiðslunnar hér á landi er aðgengi að raforku og stöðugt rekstrarumhverfi en allt 

hráefni til framleiðslunnar er innflutt. Nær öll framleiðsla er flutt úr landi 

(Hagfræðistofnun, 2015).  

 

Raforkukaup 

Landsvirkjun er stærsti seljandi orku á Íslandi. Samanlögð orkuvinnsla Landsvirkjunar á 

árinu 2015 var 13.710 gígavattstundir (GWst). Stærstu raforkukaupendur árið 2015 voru 

Alcoa-Fjarðaál með 33,8%, Rio Tinto Alcan á Íslandi - ISAL með 22,5% og Norðurál 

með 12,1% af raforkuframleiðslunni. Álverin kaupa því samanlagt um 68,4% allrar orku 

Landsvirkjunar og afhendingaröryggi er mikið (Landsvirkjun, 2016). 

Norðurál kaupir einnig orku af HS Orku og Orku náttúrunnar (Norðurál, e.d.), 656,5 

GWst árið 2014 frá HS Orku, sem eru um rúm 49% af orkuframleiðslu HS Orku það ár 

(Víðir Sveinn Jónsson, [kynningarstjóri hjá HS orku], munnleg heimild, 2. febrúar 2016) 

og á milli 1.786-1862 GWst. frá Orku náttúrunnar eða á milli 47%-49% af seldri orku 

félagsins (Brynjar Stefánsson, [forstöðumaður hjá ON], munnleg heimild, 8. febrúar 

2016). 

 

Aðföng 

Innflutningur súráls var um 58 milljarðar króna á árinu 2014, rafskaut voru flutt inn fyrir 

um 40 milljarða króna og álflúoríðs fyrir rúmlega 1,8 milljarða króna. Samtals nam því 

innflutningur á aðföngum til áliðnaðarins um 100 milljörðum króna árið 2014 sem er í 

kringum 16% af heildarinnflutningi til landsins árið 2014 (Hagstofa Íslands, e.d.-b). Það 

er samdráttur frá árunum 2010-2012 var þegar hlutfallið í kringum 20% 

(Hagfræðistofnun, 2015). 

																																																								
3	Sem er svipað hlutfall og við eigum á heimsvísu á fiskveiðum. Heimsveiðar á fiski eru á milli 90-100 

milljónir tonna og Íslendingar veiða um 1,5 milljón tonna (Þór H. Ásgeirsson, munnleg heimild, 17.04. 

2016).	
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Innflutningur á álgrýti og álkirni að súráli meðtöldu (vöruflokkur 285) á milli áranna 

2010-2014 má sjá í  töflu 3. 

 
Tafla	3	Innflutningur	á	hrávöru	til	álframleiðslu	á	árunum	2010-2014	

	

	

 

 

 

 

 

 Heimild: Hagstofa Íslands, (e.d.-b) 

 

Útflutningur 

Útflutningur á áli og virðismeiri álafurðum hefur aukist. Heildarverðmæti útflutnings áls 

hefur dregist lítillega saman og má það rekja til sveiflu á heimsmarkaðsverði (tafla 4).  

Tafla 4 Útflutningur og útflutningsverðmæti áls árin 2010-2014. 

Ár Magn í tonnum FOB verðmæti í 
milljónum króna á 
verðlagi hvers árs 

Hlutfall af 
heildar 
útflutning  

2010 826.862,9 232.022,8 41,4 

2011 788.905,9 245.348,1 39,6 

2012 813.280,4 234.633,5 37,1 

2013 834.553,7 227.922,8 37,3 

2014 846.737,1 226.251,4 38,3 

Heimild: Hagstofa Íslands, (e.d.-b). 

 

Í Þjóðhagsspá 2015-2019 sem byggja á framreikningi á þjóðhagsreikningum Hagstofu 

Íslands (2016) er gert ráð fyrir samdrætti í útflutningsverðmæti áls upp á 4,3% á árinu 

2016 en verðmætaaukningu á árunum 2017 upp á 1,9%, 2018 upp á 3,9% og 2019 upp á 

3,2%.  Vænt verðmætaaukning er þó háð þróun álverðs á mörkuðum. 

																																																								
4	CIF verð (e. Cost, Insurance, Freight), er flutningsverð FOB (e. Free On Board) að viðbættum þeim 

kostnaði sem fellur á vöruna við uppskipun í innflutningslandi.	

Ár Innflutingur í 
tonnum 

CIF4-verð í 
milljónum 
króna 

Hlutfall af 
heildar 
innflutningi 

2010 1.612.187,7 62.852,2 13,2 

2011 1.539.089,9 66.767,1 11,9 

2012 1.590.441,5 63.604,1 10,6 

2013 1.646.174,8 61.336,6 10,5 

2014 1.583.285,0 57.751,6 9,2 
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Vinnuafl 

Um 1.500 mann starfa hjá álverunum þremur. Þar að auki starfa um 500 manns hjá 

verktökum á lóðum álveranna. Samtals má því segja að um 2.000 manns starfi hjá eða á 

vegum álveranna eða um 0,8-1,1 % af vinnuafli miðað við meðaltal vinnuafls árið 2014. 

Mælingar Hagfræðistofnunar (2015) benda til „að fyrir hvert starf í stóriðju leiði af sér 

1,43 störf annars staðar í hagkerfinu.”  Það bendir því allt til þess að um 2.145-2.860 

manns hafi afleidd störf frá álverum eða um það bil 1,9- 2,6% af öllu vinnuafli í landinu 

miðað við meðalfjölda vinnuafls ársins 2014.  

 

Umhverfisáhrif 

Álver hafa á margan hátt mengandi áhrif á umhverfið. Íslensk álver eru á heildina litið 

mun umhverfisvænni en önnur álver á alþjóðavísu. Hjá Evrópusambandinu er miðað við 

að losun gróðurhúsalofttegunda sem nemur minna en 1,514 tonnum á hvert framleitt tonn 

af áli (ein losunarheimild) sé viðunandi. Fari mengun umfram viðmið á hvert tonn þarf 

að kaupa losunarheimildir (Umhverfisstofnun, 2014).  

Tækni er mikil þegar kemur að losun umhverfisspillandi efna í framleiðsluferlinu og 

einnig í orkuframleiðsluferlinu þar sem losun gróðurhúsalofttegunda er lítil. Mengun frá 

framleiðslu er mæld sem magn kolflúors (PCF) og koldíoxíðs (CO2) sem hlutfall af 

framleiddum tonnum áls. Reikna má með að mengun frá íslenskum álverum sé á bilinu 

1,4-1,7 tonn af gróðurhúsalofttegundum á hvert tonn af áli (Hagfræðistofnun, 2009). 

Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda íslenskra álvera er um 78% minni á hvert tonn en að 

meðaltali en hjá öðrum álverum í heiminum (Samál, 2015.-b).  

Umhverfisstofnun úthlutar, samkvæmt lögum nr. 70/2012 um loftslagsmál, 

endurgjaldslausum losunarheimildum (tafla 5) sem falla undir losunarheimildir 

Evrópusambandsins. Verð á einni losunarheimild umfram úthlutun var 6,58 evrur í 

febrúar 2014 (Umhverfisstofnun, 2014). Ávinningur álfyrirtækjanna á minnkun 

kolefnisfótspora er því mikill. Stöðugar umbætur í framleiðsluferlinu miða að því að 

draga úr losun.  
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Tafla 5 Losunarheimildir koldíoxíð (CO2) til álvera. 

Rekstraraðili 2016 2017 2018 2019 2020 

Alcan á Íslandi 263.782 258.784 253.738 248.629 243.501 

Alcoa Fjarðaál 475.386 466.379 457.285 448.077 438.837 

Norðurál 375.287 368.177 360.997 353.728 346.434 

Heimild: Umhverfisstofnun, 2014. 

 

4.3.2 Málmiðnaður og verkfræðistofur 
Nokkur fyrirtæki eru áberandi í áltengdri starfsemi eingöngu en önnur fyrirtæki tengjast 

meira eða minna öllum málmiðnaði og stóriðju. Rannsókn He og Fallah (2011) sem 

sýndi fram að að fyrirtæki í hátækniiðnaði tilheyra mörg fleiri en einum klasa getur  

einnig átt við í kringum áliðnaðinn. Ekki verður fjallað um öll fyrirtækin hér en varpað 

upp mynd af nokkrum fyrirtækjum sem oftast voru nefnd í viðtölum.  

Um 90% af viðskiptum álveranna er við verkfræðistofur (Hagfræðistofnun, 2015). Þar 

ber hæst verkfræðistofan HRV Engeneering sem stofnuð var 1996. Fram til þess tíma 

hafði Hönnun, Rafhönnun og VST starfað saman undir nafni HRV. Til liðs við HRV 

gengu Mannvit og Verkís. Í raun er HRV örfyrirtæki með einungis tvo starfsmenn en 

með aðgengi að mannafla Mannvits og Verkís. Þörfina á samstarfi þessara félaga má 

rekja til uppsetningu álversins á Grundartanga, Norðurál. Félögin voru hvert um sig of 

smá til að takast á við verkefnið og lögðu því saman í Norðuráls-verkefnið. Síðan þá 

hefur HRV Engineering séð um verkefni fyrir ISAL, Norsk Hydro, Alcoa-Fjarðaál, 

Bechtel, Landsvirkjun og RUSAL í Svíþjóð svo einhver séu nefnd. Fyrirtækið er með 

mikla sérhæfingu og reynslu í áliðnaði og í fremstu röð þegar kemur að því að samræma 

hönnun, ferla  og uppbyggingu starfsemi í áliðnaði (HRV Engineering, e.d.).  

Fyrirtækið Launafl, var stofnað á byggingartíma Alcoa- Fjarðaáls. Saman að Launafli 

stóðu svæðisbundnir verktakar sem höfðu hver um sig ekki burði til að taka að sér 

verkefni af þeirri stærðargráðu sem til þurfti á byggingartíma, en gátu með samtakamætti 

þjónustað Alcoa-Fjarðaál. Félagið hefur um 130 manns í vinnu og hefur nýlega gert 
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samning við Alcoa-Fjarðaál um áframhaldandi þjónustu, en auk þess sinnir félagið 

annarri svæðisbundinni iðnaðarstarfsemi (Launafl, e.d.).  

Málmsteypur vinna bæði beint fyrir álverin og fyrir önnur þjónustufyrirtæki 

iðnaðarins. Eina málmsmiðjan sem kaupir ál af álverum og endurvinnur í 

framleiðsluvörur fyrir heimamarkað er Málmsteypan Hella en fyrirtækið steypti úr áli 

áður en álverið í Straumsvík kom til. Málmsteypan Hella hefur í gegnum árin unnið 

mikið tilrauna- og þróunarstarf með ýmsar álblöndur í samvinnu við viðskiptavini og er 

þróun hluti af því starfi sem fram fer hjá málmsteypunni í dag. Fyrirtækið er með 

samstarf við menntastofnanir sem sinna bæði iðn- og listmenntun (Þorvaldur 

Hallgrímsson, munnleg heimild, 17. febrúar 2016).  

Fleiri fyrirtæki marka sér sérstöðu og má þar nefna fyrirtækið Kratus/Alur sem vinnur 

í samræmi við „Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 2013-2024”. Fyrirtækið 

endurvinnur kerbrot, álgjall og annan úrgang frá álverum. Markmiðið er að úrgangur frá 

íslenskum álverunum verði að fullu unninn hér á landi en nú er hluti úrgangs fluttur til 

Bretlands til endurvinnslu og hluti fer í urðun (Ari Trausti Guðmundsson og Valdimar 

Leifsson, 2016).  

Rannsóknir Mayer (2013) benda til að starfsemi fyrirtækja sé nokkuð stöðug og 

breytingar á starfssemi sé lítil í kringum miðjustöðvar „Hub and Spoke”. Samruni 

fyrirtækja til þess að auka styrk þeirra í kringum kjarnastarfsemi styður því við hennar 

kenningar. Samruni felur ekki endilega í sér miklar breytingar á starfsemi heldur fremur 

styrkingu hennar.  

4.3.3 Hagsmunatengd þjónusta 
Stuðningsstarfsemi er að mestu leyti hagsmunatengd. Samál eru enn sem komið er 

eingöngu hagsmunasamtök álveranna en Samtök iðnaðarins hagsmunasamtök 

iðntengdrar starfsemi.  

Umhverfissamtök hafa í auknum mæli komið að mótvægisaðgerðum á vegum 

álveranna. Kjarnastarfsemi fær svo einnig stuðning frá móðurfélögum og 

hagsmunasamtökum þeim tengdum. Klasaframtakinu Álklasinn er ætlað það hlutverk að 

styrkja samkeppnishæfni þeirra fyrirtækja sem starfa innan vébanda þess, hvort heldur 

um álver, þjónustustarfsemi eða menntastofnanir er að ræða.  
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4.3.4 Stjórnvöld – opinberar stofnanir og eftirlitsaðilar 
Sveitafélög starfandi á áhrifasvæðum álveranna fá skatta, útsvar og hafnargjöld af 

staðbundinni starfsemi. Það gerir sveitafélögum kleift að fjárfesta í innviðum. Laun 

verkamanna álveranna eru hærri en meðallaun annarra verkamanna og verða því tekjur 

fyrir sveitafélög meiri fyrir vikið. Eftirlitsstofnanir hafa mikil samskipti og tekjur af 

eftirlitskyldri starfsemi auk þess sem það skapar störf. Stuðningur við svæðisbundið 

nærsamfélag er mikið af álverunum og öðrum stærri þjónustufyrirtækjum sem styrkja 

frjáls félagasamtök, íþróttafélög, umhverfissamtök og fræðslusetur með ýmsu móti.  

Menntastofnanir hafa snertiflöt við iðnaðinn í gegnum iðn- og listnám. Menntastofnanir 

hafa einnig snertiflöt við klasaframtak Álklasans. 

4.3.5 Bein eftirspurn 
Viðskiptavinir eru að mestum hluta framleiðslufyrirtæki í Evrópu en hluti framleiðslu 

álfyrirtækjanna fer einnig á Bandaríkjamarkað.  Um 25% kaupenda íslenska álsins eru í 

framleiðslu flutninga- og farartækja. Flutninga- og farartækjaframleiðendur stefna margir 

hverjir á að draga úr umhverfisáhrifum frá útblæstri farartækja. Það gera þeir með því að 

létta framleiðsluvörur og nýta álið í auknum mæli í klæðningar, burðargrindur og rafkerfi 

farartækja. Um 25% áls fer til framleiðslu á neytendavöru svo sem reiðhjólum,  

heimilistækjum, húsgögnum og pottum svo eitthvað sé nefnt. Um 20% áls fer á 

framleiðsluvörum fyrir byggingaiðnaðinn og má þar nefna prófíla, klæðningar á veggi og 

þök sem og efnis til brúargerðar. Þá eru um 20% fer til framleiðslu á umbúðum til dæmis 

áldósum og álpappír. Um 10% fara til raforkuiðnaðarins en spennubreytar, raflínur og 

ýmsir íhlutir í fjarskipabúnað og önnur raftæki nýta ál í auknum mæli í stað kopars 

(Samál, 2015.-d). Bein eftirspurn innan svæðis er lítil og samræmist það rannsóknum 

Markhusen (1996) á „Hub and Spoke” og „Satellite Platform Districts” . 

4.4 Samkeppnishæfni í áliðnaði 
Samkeppnishæfni þeirra fyrirtækja sem mynda þyrpingu í kringum áliðnaðinn byggir að 

hluta til á samkeppnishæfni álveranna þar sem vöxtur klasans er að miklu leyti háður því 

fjárfestingafjármagni sem fæst til kjarnastarfsemi frá móðurfélögum. 

Við mat á samkeppnishæfni (mynd 19) þarf að líta til fleiri þátta en snúa einungis að 

kjarnastarfsemi og nýtir höfundur sér „demant Porters” til að varpa fram helstu 

samkeppnisstyrkleikum og veikleikum klasans.   
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Mynd 19 Samkeppnishæfni íslenska áliðnaðarins - sýn höfundar 
	

4.4.1 Umhverfisþættir  
Aðgengi að raforku, afhendingaröryggi og hagstætt orkuverð eru þeir lykilþættir sem 

stuðla að samkeppnishæfni áliðnaðarins. Langtímasamningar eru um raforku og flestir 

samningar eru að hluta til tengdir markaðsverði á áli. Raforkusamningar til álveranna eru 

gerðir í bandaríkjadölum, orkan er keypt í miklu magni og nýtingartíminn er hár 

(Hagfræðistofnun, 2009). Álfyrirtækin eru bundin kaupskyldu á raforku að ákveðnu 

marki af samningi um heildarkaup á ári óháð því hvort raforka er nýtt eða ekki og 

ábyrgjast móðurfélög greiðslur innlendra dótturfélaga (Friðrik Sophusson, 2003). Hvati 

til framleiðslu er því til staðar.  

Umframeftirspurn á raforku hér á landi er þó nokkur ekki einungis til stóriðju heldur 

einnig til gagnavera og græns iðnaðar. Landsvirkjun annar ekki heildareftirspurn til alls 

þess iðnaðar sem hér óskar eftir að hefja starfsemi og staðfestir það samkeppni 

raforkuverðs hér á landi miðað við orkuverð annarra landa þrátt fyrir lækkun orkuverðs í 

heiminum á síðast liðnum árum. Um þriðjungur tekna Landsvirkjunnar eru tengdar 

áliðnaði en 68,4% raforkusölu Landsvirkjunnar fer til áliðnaðar (Landsvirkjun, 2016). 
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Aukin krafa um arðsemi raforkuauðlindarinnar og endursamningar um orkuverð eru í 

gangi meðal annars við Norðurál og er markmið Landsvirkjunnar að færa orkuverð nær 

því verði sem verið er að semja um við nýja viðskiptavini í dag. Miðað við eftirspurn 

nýrra aðila er raforkuverð engu að síður mjög samkeppnishæft hér á landi (Hörður 

Arnarson, munnleg heimild,[ársfundur Landsvirkjunar], 14. apríl, 2016).  

Hærra raforkuverð getur leitt af sér flutning kjarnastarfssemi til þeirra lands sem bjóða 

upp á hagstæðara raforkuverð.  

Hafnarskilyrði eru góð hér við land og vegalengdir stuttar það leiðir til lægri 

flutningskostnaðar en víða. Samgöngur innanlands eru góðar og landfræðileg nálægð 

þjónustu er mikil. Staðsetning landsins sem gerir það að verkum að tiltölulega stutt er á 

markaði.  

Upplýsingar um atvinnugreinina. Hagstofa Íslands heldur utan um hagtölur tengdri 

greininni og upplýsingar um iðnaðinn koma fram í Hagtölum Seðlabanka Íslands. 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands hefur gefið út skýrslur um umfang klasans og 

mikilvægi hans til VLF. Góð upplýsingagjöf er forsenda þess að fjárfestar setji fé í 

uppbyggingu og nýsköpun.  

Menntun. Menntastefna stjórnvalda hefur lagt áherslu á bóknámsmenntun. Sú stefna 

hefur leitt til þess að fáir nemendur sækja í verknám. Skortur er á fólki sem hefur tækni-

og iðnmenntun en einungis eru um 12% námsmanna sem velja iðn- eða tæknimenntun 

grunnskólanámi loknu. Verði þróunin áfram með þessum hætti má ætla að skortur á iðn-

og tæknimenntuðu fólki standi áliðnaðinum sem og öðrum iðnaði landsins fyrir þrifum 

og rýri samkeppnishæfni hans (Samtök Iðnaðarins, 2016).    

Vinnuafl innan klasans er að jafnaði vel menntað en skortur á vinnuafli og þá 

sérstaklega iðnmenntuð vinnuafli getur dregið úr vaxtamöguleikum klasans. Fyrirhugaðar 

stóriðjur geta laðað að sér hluta þess vinnuafls sem nú starfar innan álklasans sem og 

annar iðnaður svo sem byggingariðnaður.  

Laun álversstarfsmanna eru nokkuð hærri en laun verkafólks í sambærilegum störfum. 

Þannig voru meðallaun verkamanna í álverinu í Straumsvík (án yfirvinnu, orlofs og 

desemberuppbótar) um 475.000 árið 2014 (Rannveig Rist, 2015), á meðan regluleg 

meðallaun fullvinnandi karla í verkamannastörfum voru 332.000 krónur og regluleg 

heildarlaun þeirra 425.000 krónur það sama ár. (Hagstofa Íslands, e.d.-c). 
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Menntunarstig álversstarfsmanna hér á landi er breitt og stór hluti verkafólks sem 

starfar við álverið hefur grunnskóla- eða framhaldsskólapróf. Um 40% starfsmanna hafa 

háskóla-, tækni- eða iðnmenntun (Samál, 2015.-c). 

Rannsóknir og þróun. Tiltölulega litlu opinberu fé er ráðstafað til rannsókna og 

þróunar í iðnaði. Samkvænt fjárlagafrumvarpi 2016 er lagt til að framlag hins opinbera til 

rannsóknar og þróunar verði tveir milljarðar. Hlutfallslega fóru um 9% af rannsóknar og 

þróunarfé til verkfræði, framleiðslu og mannvirkjagerðar árið 2013 (Hagstofa Íslands, 

2015.-b). Búast má við svipuðu hlutfalli áfram. 

4.4.2 Fyrirtækjastefna 
Fyrirtækin í nærumhverfi álveranna eru í mikilli samvinnu við þau um lausnir. Flest 

fyrirtækin eru einkahlutafélög með eignarhaldi fárra aðila og fá félög eru á markaði. Lítil 

nýliðun er í þjónustufyrirtækjum. Litla nýliðun má meðal annars rekja til ónógs aðgengis 

að lánsfé, óstöðugs efnahagsumhverfis, gjaldeyrishafta, mikillar sérhæfingar auk lítils 

markaðar.  

Sveigjanleiki og viðbragðstími þjónustuaðila er mikill. Náið samstarf á milli kjarna- 

og þjónustufyrirtækja hefur myndað þekkingu sem leitt hefur til samkeppnishæfni 

íslenskra fyrirtækja í iðnaðinum. Íslensk fyrirtæki standa framarlega í þróun þekkingar, 

véla og tækja og geta boðið upp á þjónustu á heimsmarkaði sem stenst samanburð við 

keppinauta bæði hvað verð og gæði varðar (Páll Pálsson, munnleg heimild 16. mars 

2016; Þröstur Guðmundsson, munnleg heimild, 17.mars 2016) 

Álverin veita fé til rannsókna og þróunar í samvinnu við menntastofnanir og viðhalda 

þar með þekkingu (María Ó. Kristmundsdóttir, munnleg heimild, 26. febrúar 2016; 

Guðbjörg H. Óskarsdóttir, munnleg heimild, 14. mars 2016; Pétur Blöndal, munnleg 

heimild, 16. mars 2016).  

Efnahagslegur óstöðugleiki leiðir til þess að sveiflur í verðlagi geta verið miklar og 

breytileiki í landsframleiðslu einnig. Vextir eru hærri en í þeim löndum sem við berum 

okkur saman við hvort heldur litið er til Norðurlanda, Evrusvæðisins, Bretlands eða 

Bandaríkjanna. Háir vextir hafa áhrif á hagnað, fjárfestingar og verðlagningu og getur því 

haft verulega áhrif á samkeppnishæfni.  

Laun sveiflast nokkuð í takt við hagsveiflur (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Skattar á 

fyrirtæki hafa aukist með tilkomu tryggingargjalds.  
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Styrking krónunnar gerir útflutningi erfiðara fyrir þótt það hafi lítil áhrif á álverin þar 

sem bæði tekjur, fjármögnun og kaup á aðföngum eru að mestu leyti í Bandaríkjadölum.  

Gjaldeyrishöftin koma í veg fyrir að fyrirtæki klasans geti fjármagnað sig eða 

endurfjármagnað á samkeppnishæfum kjörum (Samtök Iðnaðarins, 2016). Gjaldeyrishöft 

geta gert það að verkum að fjárfestingar erlendra aðila í iðnaðinum séu bundnar við 

kjarnastarfsemi.  

4.4.3 Eftirspurnarþættir 
Flutningskostnaður og lítill heimamarkaður spilar stóran þátt í því að óhagkvæmt er að 

framleiða endavöru fyrir markað. Til marks um lítinn heimamarkað voru ekki nema rétt 

rúm 12 tonn af unninni vöru úr áli flutt til landsins árið 2014 og rúmlega 6,5 tonn árið 

áður (Hagstofa Íslands, e.d.-d).  

Framleiðsla véla og tækja er einnig lítil fyrir heimamarkað sökum fárra 

kjarnafyrirtækja. Fyrirtæki eru háð fjárfestingastefnu kjarnastarfsemi.  

Heimsmarkaður er mikill fyrir bæði vörur úr áli en auk þess er markaður fyrir tæki og 

búnað auk þekkingu. Aukin áhersla hefur verið á framleiðslu verðmeiri afurða meðal 

annars fyrir farartækjaframleiðslu. Vöxtur eftirspurnar liggur þar (Jökull Gunnarsson, 

munnleg heimild, 9. febrúar 2016; Páll Pálsson, munnleg heimild,16. mars 2016; Þröstur 

Guðmundsson, munnleg heimild, 17.mars 2016).  

4.4.4 Tengdar greinar  
Banka- og fjármálakerfi á Íslandi er veikt og lítið svigrúm fyrir áhættufjárfestingar. 

Vextir eru háir, verðtrygging langtímalána og endurgreiðsla tekur að jafnaði ekki mið af 

sveiflum í starfsemi og þar með tekjustreymi. Þetta gerir það að verkum að fjárfestingar í 

nýjum iðnfyrirtækjum og uppbyggingu þeirra er lítt fýsileg. Það getur dregið úr 

nýsköpun og hægt á vexti klasans að hafa ekki aðgang að fjármagni á samkeppnishæfu 

verði. Fjármögnun kjarnastarfsemi kemur í gegnum erlend móðurfélög að mestu en 

einnig í gegnum eigið fé. Fjármögnun þjónustufyrirtækja kemur í gegnum íslenska 

fjármálakerfið.  

Stóriðja. Með aukinni stóriðju verður aukin spurn eftir raforku. Aukning á framleiðslu 

raforku er háð rammasamningi (Landsvirkjun, 2016). Aukin stóriðja kallar einnig á aukið 

vinnuafl. Skortur á vinnuafli getur kallað fram launaskrið hjá þeim hópum sem mesta 

sókn er í. 
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Bygginga- og mannvirkjagerð. Hluti þjónustufyrirtækja starfar einnig í bygginga-og 

mannvirkjageiranum og getur því jafnað út sveiflukennd verkefni með því að nýta 

mannauð, verkvit og þekkingu á fleiru en einu sviði (Þröstur Guðmundsson, munnleg 

heimild, 17.mars 2016).  

Hagsmunasamtök hafa meðal annars það hlutverk að samræma sjónarmið innan 

samtaka þannig að iðnaðurinn tali einni röddu út á við, hvort heldur við stjórnvöld, 

atvinnulíf eða almenning.  

4.5 Staðsetning á líftíma  
Starfsemin í kringum álfyrirtækin er í raun iðnaðartengd starfsemi og starfsemi annarra 

þjónustugreina sem tekur mið af efnahagslegum ávinningi og sveigjanleika fyrirtækja. 

Strangt til tekið er starfsemin í kringum álverin því ekki klasi samkvæmt 

klasaskilgreiningu Malmberg o.fl. (1996). Starfsemin hefur þó öll einkenni klasa 

Markhusen (1996) um fyrirtæki sem raða sér um ás miðjufyrirtækis og mynda þannig 

miðju og arma „Hub and Spoke” klasa.  

Af þessu má því draga þá ályktun að klasinn verði strangt til tekið ekki til fyrr en 

klasaframtakið Álklasinn er stofnað með áherslu á nýsköpun og samvinnu sem leiða af 

sér samlegðaráhrif fyrir fyrirtækin sem starfa innan klasans þótt vísir af klasa hafi 

myndast.  

Álklasinn er í frumbernsku á líftímakúrfunni ef svo má að orði komast. 

Tæknibreytingar eru síkvikar og vaxtaskilyrði eru til staðar bæði á heimamarkaði og á 

heimsmarkaði og því ætti klasinn að geta vaxið og þróast áfram.  
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5 Klasaframtak áliðnaðarins á Íslandi 

Klasaframtak áliðnaðarins á Íslandi var formlega stofnað þann 29. júní 2015 og fékk 

nafnið Álklasinn. Grunnur að klasaframtakinu var þó lagður rúmlega ári fyrr eða í apríl 

2014 þegar stefnumótandi fundur nokkurra aðila sem höfðu tengingu við áliðnaðinn var 

haldinn.  

Markmið framtaksins er að efla samkeppnishæfni þeirra fyrirtækja sem starfa innan 

Álklasans, auka sýnileika klasans og auka nýsköpun og rannsóknir á sviði áliðnaðar. 

Stefna klasans er að skapa vettvang fyrir nýsköpun og tengslamiðlun en jafnframt að vera 

vettvangur þar sem hægt er að „viðra hugmyndir að verkefnum og kalla eftir lausnum”. 

Horfa á til fyrirtækja í nýiðnaði sem er afleiddur áliðnaði. Einnig til nýsköpunar í sprota- 

jafnt sem grónum fyrirtækjum (Álklasinn,  e.d.-a).  

Tíu markmið hafa verið sett og mynda þau stoðir klasans (mynd 20).  

 
Mynd 20 Þrjár stoðir - Áhersluverkefni Álklasans 

Heimild: Álklasinn, e.d.-a. 
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Áhersluverkefnin hafa snertiflöt við allar þrjár stoðirnar þó í mismiklum mæli sé. 

Auðkenni klasans og aðdráttarafl eru veikasti hlekkurinn.  

Klasinn hefur sett sér fjögur af þeim sex markmiðum sem algengust eru hjá 

klasaframtökum (Sölvell o.fl., 2003). Það er markmið um 

! Stækkun 

! Nýsköpun 

! Menntun  

! Viðskiptalega samvinnu. 

 

Álkasinn er með „bottom up” stjórnskipulag þar sem hagsmunir klasans eru tengdir 

hagsmunum þeirra fyrirtækja sem taka þátt í klasanum.  

Yfir 30 fyrirtæki koma að stofnun íslenska Álklasans og verður gerð tilraun til að 

flokka þau fyrirtæki (mynd 21) eftir ríkjandi starfsemi. 	

Í stjórn Álklasans sitja 17 fulltrúar jafn margra fyrirtækja og því vart hægt að tala um 

að einhver einn aðili sé leiðandi innan klasaframtaksins enn sem komið er. Nöfn 

þátttakenda sem eiga fulltrúa í stjórn eru feitletruð. Klasastjóri er dr. Guðbjörg Hrönn 

Óskarsdóttir, efnaverkfræðingur. Klasastjóri og starfsmaður í 50% starfi vinna við 

Álklasann. Klasinn er fóstraður hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. 

 

 
 

Mynd 21 Þátttakendur Álklasans 
Heimild: Álklasinn, e.d.-b. 

 

Mikilvægi klasans er ótvírætt og segir Ragnar Guðmundsson, forstjóri Norðuráls í 

veftímariti Vísis þann 8. júlí 2015:  

Áliðnaður er undirstöðuatvinnuvegur á Íslandi. Þess vegna felst mikilvægi álklasans ekki 

einungis í ávinningi viðkomandi þátttökufyrirtækja hvers um sig. Það er ekki síður mikilvægt að 

virkja sem best þau þjóðhagslegu verðmæti og sóknarfæri sem klasasamstarfið gefur kost á. 
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Miklu skiptir að fyrir liggi hvaða kraftar ráða þróuninni í atvinnugreininni, hvers eðlis samspil 

stofnana, ríkisfyrirtækja og einkafyrirtækja er og hvernig best má tryggja heilbrigðan vöxt og 

viðgang klasans þjóðarbúinu til heilla. Víðari sjóndeildarhringur með aðkomu allra viðkomandi 

aðila eykur líkur á að stefnumótunin verði þjóðhagslega mikilvæg. Álfyrirtækin skipta árlega við 

hundruð annarra íslenskra fyrirtæka og ný fyrirtæki hafa sprottið upp í kringum áliðnaðinn. 

 

Settir hafa verið af stað tveir verkefnahópar sem lúta annars vegar að rannsóknum og 

nýsköpun og hins vegar að ímynd og menntamálum.  

Virkni í starfinu er mest hjá háskólunum og stærri fyrirtækjum en dæmi er um öfluga 

þátttakendur minni fyrirtækja. Tímaskortur minni fyrirtækja gæti verið ein ástæða þess að 

þátttaka þeirra er að jafnaði lakari. Þannig lýsir Grétar Már Þorvaldsson (munnleg 

heimild, 17. febrúar 2016) spurður um þátttökuvirkni „[...] við höfum samt ekki verið að 

sinna þessu alveg svona eins og við vildum. Það hefur bara ekki verið tími til þess.”  

Klasastjóri hefur komið á tengslum við tvo erlenda klasa í iðnaði, annan í Noregi og 

hinn í Bretlandi og vonast er til að samstarf við þá geti opnað möguleika fyrir 

markaðssetningu íslenskra fyrirtækja innan erlendu klasanna.  

Klasinn hefur fengið litla styrki frá opinberum aðilum hér á landi. Klasinn fékk í 

byrjun árs Evrópustyrk til þess að efla samstarf við erlenda klasa. Kostnaður við 

klasaframtakið er þó að mestu leyti borið uppi af þeim fyrirtækjum sem þátt taka í 

samstarfinu. Lítil virkni er á heimasíðu klasans en klasinn er með „Facebook” síðu hvar 

upplýsingamiðlun fer fram.  

5.1.1 Viðhorf og væntingar viðmælenda á þátttöku í klasaframtaki 
Viðhorf viðmælenda til klasaframtaksins var jákvætt en ákveðin óvissa virðist ríkja um 

markmið klasans og hlutverk þátttakenda í starfinu. Flestir viðmælendur töldu þó 

ávinning felast í þátttöku til lengri tíma litið og lýsir neðangreint viðhorf því best 

Það væri eiginlega ekki rétt hjá okkur að taka ekki þátt og vera samt sem áður kannski að þusa 

yfir því að það sér aldrei neitt gert. [...] en ég held að þetta sé samt alveg snilldar dæmi sko.  
(Grétar Már Þorvaldsson, munnleg heimild, 17. febrúar 2016). 

Viðmælendur töldu tengingar við álframleiðendur mikilvægar. Skilningur ríkti um að 

þeir væru burðarstólpar framtaksins. Ákveðinnar tortryggni gætti þó meðal viðmælenda 

um markmið álfyrirtækjanna með stofnun klasaframtaks og kom það skýrast fram hjá 

viðmælanda sem rannsakandi hefur ákveðið að njóti nafnleyndar  

Sko við erum hérna frá álfyrirtækjunum, við ætlum að stofna hérna álklasa til þess að auka 

samkeppnishæfni fyrirtækjanna í greininni [...] eruð þið bara í sjálfskipaðri framvarðasveit til 
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þess að efla íslenskan iðnað ekki til að lækka tilkostnað og framleiðslukostnað og auka 

afgangstekjur álfyrirtækjanna eruð þið allt í einu komin í eitthvert annað hlutverk? Ætlar einhver 

að svara já frá álfyrirtækjunum [...] einhver getur verið ósammála mér og sagt: það er partur af 

því að auka samkeppnishæfni í iðnaði að gera honum hæft að takast á við verkefni sem eru 

vandamál í dag og ekki eru til lausn á. Ég get tekið undir það. Ef það er það sem þetta snýst um 

þá er ég til í að hlusta á það (Vrnl., munnleg heimild, 2016).  

Þessi ummæli og ummæli nokkurra annarra viðmælenda af sama meiði, þótt hvergi 

hafi verið jafn sterkt til orða tekið, benda til ákveðinnar tortryggni og undirstrika 

mikilvægi þess að byggja upp traust og brúa bil á milli þeirra fyrirtækja sem eru minni 

innan klasans og þeirra sem stærri eru. Samkeppnissamvinna er langt því frá að vera 

einföld og hún krefst trausts. Samkeppnissamvinna getur ekki átt sér stað nema að tryggt 

sé að tækifærishegðun eigi sér ekki stað meðal þátttakenda. Þannig lýsti viðmælandi, sem 

rannsakandi ákvað að njóta ætti nafnleysis, þeim áskorunum sem fyrirtæki standa frammi 

fyrir þegar kemur að samvinnu 

Í áratugi höfum unnið hörðum höndum í að efla þetta fyrirtæki og afla okkur þekkingar á 

vandamálum viðskiptavinanna og eigum til fullt af lausnum við vandamálum og á þá hérna 

eitthvert samkrull innan klasa að gera það að verkum að það verði þá fleiri fyrirtæki eða önnur 

fyrirtæki sem að komast upp á lappirnar með að sækja sér þekkingu hjá okkur og fara svo að 

keppa (Vrnl.,munnleg heimild, 2016).  

 

Klasastjóri Álklasans er meðvitaður um vankanta þess að tefla saman aðilum sem selja 

þjónustu og eru auk þess að einhverjum hluta háðir fjárfestingum aðila innan 

klasaframtaksins. Þátttakendur Álklasans vilja finna að álverin eru ekki að stýra 

klasaframtakinu en jafnframt vilja þeir sterka burðarstólpa innan klasans. Um það segir 

klasastjóri „Það þarf bara ákveðið átakt til þess að láta svona ganga upp og til þess er 

gríðarlega gott að hafa sterka samstarfsaðila” (Guðbjörg Hrönn Óskarsdóttir, 2016, 14. 

mars). Rannsóknir Lundquist o.fl. (2013) benda á nauðsyn þess að brúa bilið á milli aðila 

og byggja upp traust og er það ein af áskorum klasaframtaks Álklasans.  

Viðmælendur höfðu hæfilegar væntingar til klasaframtaksins en töldu hann ágætis 

vettvang til að hittast og tala saman. Oft kæmi í ljós við slíkar aðstæður að menn væru að 

glíma við sameiginleg vandamál. Í klasaframtakinu væri lagður grunnur að mögulegri 

samvinnu fyrirtækja og þróun á sameiginlegum lausnum.  

María Ó. Kristmundsdóttir (munnleg heimild, 26. febrúar 2016) sagði sameiginlega 

hagsmuni og góða ímynd geta byggst upp með breiðu samstarfi þátttakenda. Hún sagði 

jafnframt samfélagslega ábyrgð vera sameiginlegt verkefni allra þátttakenda í 
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Álklasanum. Með þessu vísaði hún til að öll fyrirtækin verða að vinna saman að lausnum 

til dæmis varðandi öryggis og umhverfismál. Undir þessi sjónarmið tóku fleiri 

viðmælendur.  

5.1.2 Viðhorf og væntingar viðmælenda um vöxt í gegnum klasaframtak 
Viðmælendur voru á einu máli um það að framleiðsla neytendavöru úr áli væri lítil hér á 

landi sökum smæðar markaðar. Helsta hindrun þess að til aukinnar framleiðslu kæmi hér 

á landi væri hversu hár flutningskostnaður er. Betra væri að flytja virðismeiri vöru á 

markað beint frá álverum en að leggja í framleiðslu endaafurða hér á landi. Framleiðsla 

endaafurða kallar á meira umfang og flutningur á „lofti” of stór hluti útflutnings.  

Einn viðmælandi taldi að hægt væri með litlum tilkostnaði að koma upp lítilli 

verksmiðju sem þjónustað gæti byggingariðnaðinn hér á landi en aðrir viðmælendur 

sögðust ýmist ekki þekkja tilkostnaðinn, markaðinn vera of lítinn eða fjárfestinguna of 

mikla.   

Viðmælendur töldu vöxt í greininni geta falist í virðismeiri framleiðslu  

álfyrirtækjanna, svo sem aukinni framleiðslu melmi5 og álvírs. Álfyrirtækin hafa þegar 

aukið slíka framleiðslu að einhverju leyti og hafa uppi áform um frekari aukningu. 

Álverið í Straumsvík hefur að fullu skipt út framleiðslu sinni á börrum yfir í virðismeiri 

framleiðslu á stöngum. 

Viðmælendur töldu inngönguhindranir nýrra fyrirtækja fælust í mikilli fjárfestingu og 

litlu aðgengi að lánsfé til nýsköpunar og áhættufjárfestinga. Samræmist það rannsóknum 

Markusen (1996) á klösum með birtingarform „Hub and Spoke”.  

Sýn viðmælenda á þróunarvinnu var að fyrirtæki hefðu lítinn akk í því að fara í hana 

upp á eigin spýtur án þess að kaupendur að þeirri vinnu lægju fyrir. Klasaframtakið mætti 

ekki snúast um að etja aðilum saman til þess eins að lækka rekstrarkostnað einhvers eins. 

Klasastarfsemi mætti því ekki snúast um „zero-sum game” þar sem ávinningur eins 

verður tap annars. 

Viðmælendur sjá vaxtamöguleika helst felast í aukningu á þekkingu á úrvinnslu 

afhraks og minnkun kolefnisfótspora þannig endurspegla orð Þrastar Guðmundssonar vel 

þau svör sem rannsakandi fékk þegar spurt var um vaxtamöguleika iðnaðarins.  

Þessi iðnaður er mjög fókuseraður á umhverfismál [...] og öll stóru álfyrirtækin hafa eytt 

umtalsverðum upphæðum á undanförnum tuttugu, þrjátíu árum í að leita að öðrum mögulegum 

																																																								
5	Kísilblandað ál er kallað melmi.	
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efnum en kolefni í rafskaut. Ennþá hefur engum þó tekist að búa til ný skaut sem geta leyst 

kolefnisskautin af hólmi í iðnaðarumhverfi, þó ákveðnir áfangasigrar hafi náðst í gegnum 

tíðina. Við byggingu allra nýrra álvera í heiminum í dag er fókusinn á að lágmarka losun 

gróðurhúsalofttegunda og minnka hnattrænt kolefnisfótspor þeirra. Þetta á jafnt við í Kína, 

Mið-Austurlöndum og Evrópu þó árangurinn sé ekki allsstaðar sá sami. 

(Þröstur Guðmundsson, munnleg heimild, 17. mars 2016). 

Viðmælendur sáu tækifæri í auknu samstarfi við aðra stóriðju hér á landi og þá 

einkum kísiliðnaðinn en kísill er nýttur sem íblöndunarefni í margar álblöndur til dæmis 

blöndur í bílaiðnaði. Vöxtur klasans yrði þá dýpri þekking frekar en fjöldi 

sprotafyrirtækja þótt það væri svigrúm fyrir þau líka.  

Þrír viðmælendur bentu á mikilvægi einhverskornar viðurkenningar heima fyrir svo 

sem „gullmerki” iðnaðarins eða annað sem hægt væri að skarta í erlendri tilboðsgerð. 

Slík viðurkenning heimafyrir gæti aukið áhuga erlendra aðila á samstarfi, auk þess sem 

það væri gott fyrir iðnaðinn.  

Tveir aðilar nefndu að klasaframtakið gæti verið vettvangur samvinnu þegar aðilar 

vilja gera tilboð í ákveðna verkhluta sérstaklega erlendis en eru og smáir eða sérhæfðir til 

þess að taka þátt einir. Þannig gæti meiri samvinna aukið möguleika allra aðila að fá 

verkefni saman, hver með sína sérhæfingu.  

5.1.3 Sýn viðmælenda á helstu hindranir á vöxt Álklasans 
Sjö af níu viðmælendum töldu lítinn heimamarkað og háan flutningskostað vera helstu 

hindrun þess að áframvinna vöru úr áli hér á landi. Margir nefndu að straumlínustjórnun 

á framleiðslu væri með þeim hætti að vörur eins og til dæmis bifreiðar væru framleiddar 

við pöntun og því væri ekki legið með lager. Þetta leiddi til þess að margar 

íhlutaverksmiðjur staðsettu sig nálægt framleiðendum til að auka hagkvæmnina, hraða 

afhendingartíma og draga úr flutningskostnaði og það væri nokkuð sem Íslendingar gætu 

ekki keppt við.  

Þorvaldur Hallgrímsson (munnleg heimild, 17.febrúar 2016) benti á mikilvægi þess að 

þekkja markaðinn. Menn gætu ekki byrjað á framleiðslu fyrir erlendan markað án þess að 

kanna heimamarkað fyrst. Heimamarkaður væri hins vegar lítill og mikil áhætta fælist í 

stækkun og nýfjárfestingu. Oft skorti þekkingu og peninga til markaðssetningar erlendis 

og það hamlaði því að menn færu út í aukna endaframleiðslu á áli. En auk þess væri 

samkeppni mikil og vinnuafl dýrara en til dæmis á Indlandi eða í Austur-Evrópu. 
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Tveir viðmælendur nefndu að samkeppni um orku gæti hamlað stækkun álveranna. 

Jökull Gunnarsson (munnleg heimild, 9. febrúar 2016) benti á að „spot markaður” á 

raforku í Noregi væri lægri en meðalraforkuverð til stóriðju hér á landi og sú staða geti 

komið upp að ódýrara verði að framleiða ál í Noregi en á Íslandi.  

Fimm viðmælendur bentu á að kreppa í Evrópu hefði áhrif á eftirspurn áls hér á landi 

og ef eftirspurn drægist mikið saman samhliða auknu framboði ódýrs áls frá Kína stafaði 

áliðnaði á Íslandi ógn af því.  

5.1.4 Sýn viðmælenda um aukna samkeppnishæfni í gegnum Álklasann 
Sérstaða áliðnaðarins sem græns iðnaðar nefndu viðmælendur oftast á eftir þekkingu og 

snerpu til að bregðast við þegar þeir voru spurðir út í samkeppnishæfni. Þrýstingur er frá 

neytendum um græna framleiðslu og íslensk álframleiðsla er þar fremst í flokki annarra 

álframleiðenda. Þrýstingur er einnig frá neytendum að vinnuumhverfi og starfsskilyrði í 

framleiðslugreinum séu mannsæmandi. Þrír viðmælendur nefndu að vinnuskilyrði og 

vinnuaðstæður væru ekki viðunandi víða erlendis og lítil virðing borin fyrir starfsfólki og 

almennum mannréttindum. Íslensk álver hafa verið í fararbroddi hér á landi hvað varðar 

öryggismál og aðbúnað starfsmanna. Álklasinn er vettvangur til þess að gera þessi atriði 

sýnileg í gegnum klasasamstarf á erlendri grundu. 

Umbætur í öllum þáttum reksturs eru mikilvægur þáttur álvera til þess að viðhalda 

samkeppnishæfni. Stöðugar umbætur, sem stýrast að miklu leyti af álfyrirtækjunum, eru í 

gangi. Umbótastefna kallar á rannsóknir og þróun en ekki síður fjárfestingar sem skila sér 

út í klasann og eflir samkeppnishæfi hans. Fjárfestingar hjá kjarnastarfsemi skila öðrum 

fyrirtækjum í klasanum bæði þekkingu og atvinnu þannig segir Pétur Blöndal um 

fjárfestingar álveranna: 

við höfum verið mjög heppin með það hér á landi að álverin eru það tæknilega hagkvæm á 

heimsvísu og það hefur verið fjárfest í þeim reglulega aftur og aftur til þess að tryggja að þau 

standist alþjóðlega samkeppni og nú nýlega til dæmis lauk 60 milljarða fjárfestingaverkefni í 

Rio Tinto Alcan í Straumsvík. Það er fjárfestingaverkefni í gangi hjá Norðuráli í hátt í 20 

milljarða og sömuleiðis hafa verið stór fjárfestingaverkefni í gangi hjá Alcoa þótt það sér mjög 

nýtt og eitt af fullkomnustu álverum í heiminum (Pétur Blöndal, munnleg heimild, 16. mars 

2016).		

Erlend samkeppni er mikil við íslensku þjónustufyrirtækin og sex viðmælendur sögðu 

ekki sjálfgefið að kaup á þjónustu frá álverunum beinist öll að innlendum aðilum. 

Þjónustuaðilar telja kröfu um verð og gæði þjónustu hafa verið meiri til innlendra aðila 

en erlendra aðila sem fengnir hafa verið hingað til lands í gegnum árin. Innlendir aðilar 



	

73	

njóta góðs af þeim kröfum sem hafa verið gerðar til þeirra. Snerpa innlendra 

þjónustuaðila, mikil og góð samvinna og hlýhugur á milli manna gerði það að verkum að 

oft væri hægt að leysa mál á undraverðum hraða. Aukin samvinna í gegnum klasaframtak 

Álklasans gæti styrkt samkeppnishæfni fyrirtækjanna sérstaklega á erlendum vettvangi 

og sýnileika fyrirtækjanna og það væri af hinu góða.  

Allir viðmælendur nefndu mikilvægi álfyrirtækjanna þegar kom að samkeppnishæfni 

þjónustufyrirtækja. Að í gegnum hérlendar starfsstöðvar þeirra skapast tækifæri ýmist 

innan samsteypu álveranna eða í áliðnaðinum almennt. Spurður um mikilvægi þessarar 

tengingar sagði Páll Pálsson (munnleg heimild, 16. mars, 2016) „Við værum ekki hér að 

ræða þessi mál ef þessi fyrirtæki væru ekki til”. 

5.2 Frammistaða álklasans 
Notað er módel Sölvell o.fl. (2003) úr kafla 2.14.2 um að umgjörð, markmið og 

ferli til að meta frammistöðu klasans. 

Klasaframtakið er það ungt framtak, rétt um ársgamalt, að mat á frammistöðu getur 

ekki gert annað en að varpa sýn á veika hlekki klasaframtaksins. Þá hlekki sem þarf að 

styrkja til þess að klasaframtakið nái að uppfylla markmið klasans um að efla 

samkeppnishæfni þeirra fyrirtækja sem starfa innan Álklasans, auka sýnileika klasans og 

auka nýsköpun og rannsóknir á sviði áliðnaðar.  
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Mynd 22 Frammistaða Álklasans – sýn höfundar 
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6 Svör við rannsóknarspurningum og umræða 

Í upphafi voru settar fram 4 spurningar. Verður nú leitast við að svara þessum 

spurningum og færa rök fyrir niðurstöðunni og tengja við fyrri rannsóknir. Rannsakandi 

mun einnig koma með ábendingar að úrbótum og frekari rannsóknum og veikleikum 

þessarar rannsóknar.  

 

1. Hvaða þættir stuðluðu að myndun áliðnaðar á Íslandi og hver hefur þróun hans 

verið og í hverju felst samkeppnishæfni hans? 

Stefnumótun stjórnvalda um virkjun vatnsafls ásamt áformum um stóriðju lagði grunn  

að starfsemi stóriðju hér á landi. Lágt raforkuverð og skuldbinding stjórnvalda til Swiss 

Aluminium Ltd., um fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi, lögðu grunninn að starfsemi 

álversins í Straumsvík en sömu þættir sköpuðu forsendur fyrir bæði Norðurál og Alcoa-

Fjarðaál að hefja starfsemi hér á landi. Það er í samræmi við rannsóknir Porter (2008) á 

samkeppnishæfni þjóða. Hann bendir á stefnumótun stjórnvalda geti haft mikil áhrif á 

samkeppnishæfni. Þannig geti þau mótað þá umgjörð sem nauðsynleg er iðnaðinum til að 

vaxa. Á sama hátt geta stjórnvöld dregið úr vaxtamöguleikum með íþyngjandi lögum, 

reglum og skattheimtu.  

 

Það voru rekstrarlegir þættir hjá ISAL sem urðu þess valdandi að þjónustufyrirtæki 

fóru að spretta upp á svæði í kringum álverið í Straumsvík. Fyrrum starfsmenn stofnuðu 

sprotafyrirtæki sem svar við aðkallandi úrlausnarefnum í framleiðsluferli ISAL. 

Sérhæfing byrjaði að myndast.  

Með tilkomu Norðuráls og Alcoa – Fjarðaáls styrkist þessi sérhæfing og aðilar 

sameinast til þess að geta veitt álverunum þjónustu sem er samkeppnishæf við innflutta 

þjónustu. Þrír vísar af klösum myndast í kringum þjónustu við hvert álver. Klasarnir eru 

svæðisbundnir og staðbundin fyrirtæki sjá um almenna þjónustu. Landsklasi myndast 

vegna sérhæfðrar þjónustu. Í landsklasanum eru fyrirtæki sem koma nær eingöngu að 

þjónustu tengdri framleiðslunni. Fyrirtækin tengjast einnig öðrum málmiðnaði og 

stóriðju. Þjónustufyrirtækin hafa svo mörg hver náð að selja vörur og þjónustu utan 
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landsteinana. Þessi þróun er í samræmi við rannsóknir Porters (2008) og Markusen 

(1996) um tilhneigingu þjónustufyrirtækja til að leita út fyrir landsteina með sína 

þjónustu. En að öðru leyti er hún óvenjuleg og verður það rakið í svari næstu 

rannsóknarspurningar.  

Samkeppnishæfni áliðnaðarins byggir á mörgum undirliggjandi þáttum sem ná bæði 

til umhverfis- og eftirspurnarþátta, þess regluverks sem fyrirtæki búa við og tengda 

starfsemi greinarinnar. Samkeppnishæfni er því afleidd af þeim þáttum sem lagðir eru til 

þess umhverfis sem fyrirtæki starfa í. Stjórnvöld hafa með stefnumótun sinni lagt 

áliðnaði til bæði samkeppnishæft orkuverð og stöðugt rekstrarumhverfi og byggir 

samkeppnishæfni áliðnaðar því helst á þeim þáttum. Græn orka sem nýtt er til 

framleiðslunnar styrkir ímyndina en hefur lítil áhrif á samkeppnishæfni enn sem komið 

er. Markaðurinn er ekki kominn á það stig að kjósa heldur umhverfisvæna framleiðslu 

umfram afurð sem framleidd er með óvistvænni hætti ef verð er ekki sambærilegt. 

Álklasinn hefur tækifæri til þess að draga fram mikilvægi grænnar framleiðslu í áliðnaði 

og koma á framfæri bæði innanlands og erlendis. Hugarfarsbreyting virðist vera að eiga 

sér stað í Evrópu bæði hvað varðar kolefnisspor og umræða í kringum aðbúnað verkafólk 

hefur einnig aukist. Viðurkenning iðnaðarins til íslenskra fyrirtækja innan klasans sem 

uppfylla góð vinnuskilyrði og mengunarkröfur getur hjálpað fyrirtækjum erlendis með 

markaðssetningu, samvinnu, sölu og þjónustu sinna afurða. Rannsakandi leggur til að 

Álklasinn komi upp matsferli og veiti aðildarfélögum viðurkenningu sem hægt er að 

flagga jafnt á vinnustað sem og í erlendum samningsferlum.  

Lega landsins og hafnarskilyrði gerir það að verkum að stutt er á markaði og styrkir 

það samkeppni enn frekar að geta komið bæði aðföngum og afurðum á tiltölulega 

stuttum tíma til og frá landinu og með viðunandi flutningskostnaði.  

Skilningur þjónustuaðila á mikilvægi rekstrarsamfellu hefur bjargað verðmætum. 

Viðbragðssnerpa og sveigjanleiki þjónustufyrirtækja er mikill. Mikið og náið samstarf 

þjónustuaðila við álverin hefur skapað mikla þekkingu á framleiðsluferlum, vélum og 

búnaði.  

Að þessu sögðu þá byggir samkeppnishæfni klasans á samkeppnishæfu orkuverði, 

ívilnunum stjórnvalda, legu landsins og hafnarskilyrðum auk þekkingar og 

viðbragðssnerpu.  
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2. Hvernig er birtingarform klasa áliðnaðar út frá klasafræðum? 

Það er álitamál hvort að kalla megi fyrirtæki í áliðnaði klasa ef miðað er við skilgreiningu 

Malmberg o.fl. (1996) á fyrirbrigðinu klasi. Þó er þetta klasi að því leytinu til að 

starfsemi þjónustufyrirtækja snýst um miðjustöð. Mjög lítill staðbundinn markaður er til 

staðar fyrir framleiðsluvöru kjarnastarfsemi og engin samlegðaráhrif eru af flutnings og 

birgðakostnaði og samræmist það ekki nema að hluta til kenningum Baptista og Swann 

(1998), Krugman (1991) Sölvell, Lindquist og Ketels, (2003) og Malmberg og Maskell 

(2002), um að í klösum sé staðbundinn markaður til staðar fyrir vöru og þjónustu og að 

minni flutnings- og birgðakostnaður fylgi klösum.  

Öll þjónusta miðar að því að uppfylla þarfir kjarnastarfsemi sem er staðbundin. Flest 

þjónustufyrirtæki eru staðsett á svæði í kringum miðjustöð. Þessi skilgreining fellur vel 

að klasakenningu Markusen (1996) um „Hub and Spoke” klasa en spurning hvort að 

fyrirtækin hafi einhver samlegðaráhrif umfram það sem eðlilegt getur talist af því að 

starfa í þéttbýli.  

Fræðin glíma við ákveðinn skilgreiningarvanda á því hvað klasi er. Eins og áður hefur 

komið fram er klasi mjög vítt skilgreint fyrirbæri fyrirtækja og stofnana. Nánast það vítt 

að allt form viðskipta, þjónustu og menntunar á afmörkuðu svæði rúmast þar undir að því 

gefnu að einhver samlegðaráhrif verði af starfseminni. Það er í raun eðli viðskiptalegrar 

samvinnu að reyna að skapa samlegð þannig að heildarkostnaður minnki. Útvistun 

verkefna er eitt dæmi um slíkt þar sem dýrara er fyrir fyrirtæki að koma sér upp 

þekkingarstarfsmanni sem sinnir tiltölulega sérhæfðu verkefni sjaldan en að kaupa 

þjónustuna. En það er einnig markmiðið með þéttbýli að skapa samlegðaráhrif.  

Ef litið er áliðnaðarins má segja að það eitt að útvista ákveðnum verkþáttum skapi 

samlegð. Og það að ein eftirlitstofnun sinni þremur álfyrirtækjum skapar samlegð. Það að 

njóta góðs af þéttbýli skapar samlegð. Er það skilningur þeirra sem þjónusta iðnaðinn að 

þeir myndi klasa eða verður skilgreiningin á klasa mat rannsakenda hverju sinni sem 

erfitt getur verið er að átta sig á?  

Val rannsakenda og huglægt mat þeirra á samlegðaráhrifum klasa getur bjagað 

klasafræðin til lengri tíma litið. Þannig getur einn rannsakandi litið á fyrirtæki sem 

þjónusta iðnaðinn sem sérhæfða þjónustu þar sem þekking myndast en annar rannsakandi 

á starfsemina sem klasa þar sem nýsköpun myndast. Hvort samlegðaráhrifin myndist 

fyrst og fremst af þéttbýlinu og eðlilegri þróun eða hvort samlegðaráhrif verði í gegnum 
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samstarf sem leiðir af sér nýsköpun virðist ekki skipta máli í fræðunum. Skilgreining á 

nýsköpun er einnig á reiki. Lausnir við þekktum vandamálum, er það nýsköpun eða er 

það eðlileg þróun? Eða skiptir það máli. Skilgreining á klasa er ófullnægjandi 

skilgreining að mati rannsakanda vegna þess hversu víð hún er. Rannsakandi kallar eftir 

því frá fræðimönnum að skilgreina betur hugtakið klasi en kemur jafnframt með tillögu.  

Klasi afmarkast af starfsemi þar sem framleiðsla, þjónusta, menntastofnanir, 

hagsmunasamtök, opinberar stofnanir og fjölmiðlar njóta mælanlegrar samlegðar af 

áhrifum starfseminnar. Klasi getur verið bundinn svæðum eða heimalandi. Klasi getur 

þróast yfir í klasa sem starfar á milli landa.  

Samlegðaráhrif mætti til dæmis mæla út frá umhverfisþáttum, vexti, nýsköpun á 

svæði, kostnaði við markaðssetningu og fleiri þátta sem draga úr kostaði vegna beinna 

áhrifa staðsetningar, nálægðar við kjarnastarfsemi eða víðtækrar samvinnu.  

Gengið er út frá því í þessari greiningu að þau fyrirtæki sem starfa innan svæðis í 

beinni eða óbeinni þjónustu við miðjustöð hafi myndað einhvers konar vísi af klasa. 

Klasinn ber einkenni „Hub and Spoke” hvar þjónusta snýst um miðjustöð. Klasinn er 

frábrugðið kenningum Markusen (1996) að því leyti að hann er ekki byggður upp í einni 

svæðisbundinni þyrpingu tengdra fyrirtækja heldur þremur svæðisbundnum þyrpingum 

tengdra fyrirtækja og þjónustufyrirækjum sem sum hver vinna þvert á þessar 

svæðisbundnu þyrpingar. Þar með er sýnt fram á að klasi geti þróast með þeim hætti að 

úr verði landsklasi utan um hefðbundnar svæðisbundnar klasaþyrpingar sem hugsanlega 

hafa upphaflega byggt á staðarval sitt á lágmörkun kostnaðar við þjónustu. Sú lágmörkun 

er ekki lengur til staðar.  

Rannsakanda er ekki kunnugt um að sýnt hafi verið fram á samskonar niðurstöðu á 

þróun klasa þar sem fyrirtæki raðast í kringum þrjár staðbundnar miðjustöðvar og að 

hluti þjónustufyrirtækja starfi einnig þvert á svæði og þvert á landshluta. Þannig má segja 

að myndast hafi landsklasi sértækrar þjónustu utan um staðbundna og svæðisbunda 

starfsemi. Landsklasinn myndast af þeim fyrirtækjum sem sérhæfa sig í þekkingu, vélum 

og búnaði og tengjast með þeim hætti framleiðslunni beint. Klasinn starfar ekki einungis 

á sviði áliðnaðar heldur málmiðnaðr og stóriðju. Honum fylgir jafnframt opinber 

þjónusta og menntastofnanir sem starfa á landsvísu. Fyrirtæki innan þessa klasa starfa 

einnig á erlendri grundu og selja þar ýmist þjónustu, vélar, búnað og tæki og samræmist 

það bæði kenningum Porter (1990) og Markusen (1996) um þróun innan klasa.  
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Niðurstaða rannsakands um þrjá svæðisbundna klasa og einn landsklasa virðist 

stangast á við kenningar Porter (1990) um að klasi sé landfræðilega svæðisbundinn hópur 

fyrirtækja og tengdra stofnana. Virðist er hér lykilorð, því að í kenningu Porters kemur 

ekki fram nein skilgreining á því hvað landfræðilega svæðisbundinn hópur getur spannað 

yfir stórt svæði. En rannsakandi hefur séð klasa skilgreinda allt frá 30 kílómetra radíus 

frá miðju og upp í 400 kílómetra. Ljóst er þó að í öllum klasakenningum, sem greint 

hefur verið frá í fræðilegri úttekt þessarar rannsóknar, er ekki gert ráð fyrir því að 

svæðisbundnir klasar þróist með þeim hætti sem rannsakandi hefur greint frá.  

Hvort þessi birtingarmynd álklasans með þrjár miðjustöðvar og þjónustustarfsemi sem 

bæði er staðbundin og þvert á svæði og landshluta er bundin við smæð landsins og smæð 

iðnaðarins hér á landi þarfnast frekari rannsókna. Einnig væri áhugavert að skoða hvort 

aðrir íslenskir klasar hafi þróast með þessu móti. Hvort þeir séu allt í senn staðbundnir 

svæðisbundnir og landsbundnir eða hvort þetta sé bundið við klasa í iðnaði hvar erlent 

móðurfélag er til staðar og bjargir takmarkaðar. Áhugavert væri og að skoða hvort að 

klasar í stærri löndum þróist einnig á þennan hátt.  

 

3. Hvernig er virkni innan Álklasans og hvaða aðilar eru leiðandi innan hans? 

Virkni í klasaframtakinu er mest hjá háskólunum og stærri fyrirtækjum. En það er ekki 

hægt að draga neina ályktun af því hverjir eru leiðandi innan klasans. Klasastjóri nefndi 

að það ylti fremur á persónuleika einstaklinga en stefnu fyrirtækja hvernig verkefni 

gengu. Getur þetta á vissan hátt varpað ljósi á skuldbindingavanda innan 

klasaframtaksins. Skuldbindingavanda má meðal annars rekja til þess að sameiginleg sýn 

er ekki nægilega skýr en einnig til ójafnra bjarga. Connell og Voola (2013) benda á í 

rannsókn sinni að ójafnar bjargir fyrirtækja geti hamlað þátttöku fyrirtækja í 

klasasamstarfi. Mikilvægt sé því að byggja upp traust á millum lítilla og meðalstórra 

fyrirtækja og þeirra fyrirtækja sem stærri eru til þess að klasasamstarfið skili aukinni 

þekkingu og nýsköpun. Minni fyrirtæki hafi sveigjanleika en stærri fyrirtæki getu til að 

hrinda verkefnum af stað. Það er klasastjóra að byggja upp traust á millum aðila. Aukin 

samskipti, sýnileiki árangurs og kynning á aðilum getur verið partur af því. 

Sýnilegur árangur getur leitt til þess að skuldbinding þátttakenda verði meiri og 

klasaframtakið verði áhugaverðari vettvangur til samstarfs. Gátt á heimasíðu Álklasans 

um samstarfsverkefni sem og fréttamiðill getur aukið sýnileika. Kynningar á 

þátttakendum og tengiliðum inn í fyrirtækin getur eflt traust og það getur leitt af sér 
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sterkari skuldbindingu. Rannsóknir Lindquist o.fl. (2013) sýndu að mikið traust á millum 

aðila hefur jákvæð áhrif á frammistöðu og þá sérstaklega innri frammistöðu til dæmis 

skil á verkefnum, skuldbindingu við markmið, fjármögnun og að laða að nýja 

þátttakendur.  

 

4. Hvernig getur klasaframtakið Álklasinn leitt til aukinnar samkeppnishæfni í 

áliðnaði á Íslandi? 

Klasaframtak Áliðnaðarins var stofnað með það að markmiði að efla samkeppnishæfni 

þeirra fyrirtækja sem starfa innan Álklasans, auka sýnileika klasans og auka nýsköpun og 

rannsóknir á sviði áliðnaðar. Klasaframtakið getur leitt til aukinnar samkeppnishæfni 

áliðnar á Íslandi en það stendur þó frammi fyrir áskorunum sem vinna þarf með til þess 

að árangur náist og verði eins og best gerist í Evrópu.  

Klasaframtakið getur leitt til aukinnar samkeppnishæfni meðal annars með því að:  

! Efla traust og skuldbindingu með auknum samskiptum 

! Skapa vettvang fyrir sameiginlega tilboðsgerð  

! Auka skýrleika stefnu 

! Skilgreina hlutverk þátttakenda betur og styrkja klasann innan frá 

! Auka upplýsingagjöf og kynningar 

! Skerpa á ávinningi.  

! Laða að þátttakendur 

 

Klasaframtök hafa mjög mismunandi tilgang og vert er að velta því fyrir sér hvort sá 

mikli fjöldi klasaframtaka sem hafa verið stofnuð hér á landi og í Evrópu síðast liðin ár 

séu partur af enn einni tískubólunni í stjórnunarfræðunum eða hvort að klasaframtök eigi 

í raun framtíð fyrir sér og geti með afgerandi hætti aukið samkeppnishæfni þátttakenda.  

Svo virðist sem mikið kapp sé í viðskiptalífinu um stofnun þessara framtaka og 

íslensk stjórnvöld hafa sýnt þessu fyrirbæri æ meiri áhuga þótt lítið opinbert fjármagn rati 

inn í klasaframtökin. Rannsakandi veltir því fyrir sér hvort að hugur fylgi máli hér á landi 

varðandi klasaframtökin eða hvort að klasaframtök þessa lands séu stofnuð af slíkri 

naumhyggju að lítið verði úr þeirri samkeppnishæfni og því samkeppnisforskoti sem 

slíkum framtökum er ætlað að laðað fram.  

Meðalfjöldi fyrirtækja í klasaframtökum í Evrópu eru áttatíu og starfsmenn 

klasaframtaksins fjórir. Í klasaframtaki Álklasans eru 34 fyrirtæki, einn klasastjóri og 
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starfsmaður í hálfu starfi. Álklasinn stendur því veikum fótum miðað við klasaframtök í 

Evrópu bæði hvað þátttökufélög og starfsfólk varðar. Áskorun felst því í fjölgun 

fyrirtækja og starfsfólks.  

Klasaframtakið Álklasinn stendur jafnframt frammi fyrir þeirri áskorun að vera 

stofnaður upp úr „Hub and Spoke” klasa sem gerir það að verkum að öll starfsemin 

verpist í raun um þrjár miðjustöðvar. Þetta er nokkuð frábrugðið því fyrirkomulagi sem 

er til dæmis í Sjávarklasanum eða klasa Landbúnaðarins þar sem fleiri ríkjandi fyrirtæki 

eru og starfsemin fjölbreyttari. Fjölbreytileiki og fullnýting vöru í gegnum nýsköpun á 

sér stað í gegnum þau framtök enda sterkur heimamarkaður. Samkeppnishæfni áliðnarins 

byggir ekki á sama grunni nýsköpunar fyrir heimamarkað. Vöxtur klasans er því 

afmarkaðri. Rannsókn Mayer (2013) sýndi fram á að vöxtur klasa með birtingarmynd 

„Hub and Spoke” er takmarkaður. Miðjustöðvar þurfa að skapa rými fyrir þróun og 

nýsköpun sem leiða annað hvort af sér afsprengi eða sprotafyrirtæki. Rót þeirrar 

áskorunar sem klasaframtakið stendur frammi fyrir liggur í því að þátttakendur í 

klasaframtakinu eru ekki einhuga um að nýsköpun snúist að stórum hluta um 

framleiðsluþátt iðnaðarins. Að með því að auka samkeppnishæfni álveranna þá aukist 

samkeppnishæfni klasans í heild sinni. Rannsakandi veltir því fyrir sér hvort að 

sjónarmið álfyrirtækjanna og sjónarmið þjónustuaðila séu samrýmanleg. Hingað til hafa 

álverin keypt þjónustu af þátttakendum varðandi umbætur en klasaframtök í eðli sínu 

kalla eftir samkeppnissamvinnu þar sem allir aðilar bera kostnað af sínu framlagi.  

Rannsókn Markusen (1996) sýndi fram á að þolinmótt fjármagn er ekki að finna í 

„Hub and Spoke” klasa og því lítið fé að sækja til áhættufjárfesta eða velgjörðarmanna. 

Viðmælendur nefndu að þjónustufyrirtæki leggðu ekki fé í nýsköpun nema að fyrir lægi 

kaupandi af þeirri nýfjárfestingu. Af þessum sökum er það mjög mikilvægt að álverin 

stigi með afgerandi hætti inn í klasaframtakið og bæði leiði og fjármagni það starf sem 

lýtur að nýsköpun innan Álklasans og nýtist beint við framleiðslu.  

Álfyrirtækin þurfa að leiða nýsköpun, með háskólunum og virkja þátttakendur 

Álklasans til samvinnu. Feta þarf fína línu á milli þess að vera ráðandi í forystu og 

leiðandi í forystu. Skerpa þarf á hlutverki hvers og eins innan klasaframtaksins. Beint 

fjármagn til nýsköpunar sem leiðir af sér afsprengi verður að koma í gegnum álfyrirtækin 

og stærri þátttakendur þar sem ávinningurinn af útkomunni mestur.  

Afsprengi verkefna getur verið góður fjárfestingakostur og arðbær fjárfesting til 

framtíðar. Marel er dæmi um slíkt afsprengi sem spratt út úr rannsóknum frumkvöðla við 
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Raunvísindastofnun Háskóla Íslands. Fyrirtækið gekk í gegnum öldudal en segja má að 

með samtakamætti sjávarútvegsfyrirtækja sem tóku afgerandi og meðvitaða ákvörðun um 

að fjárfesta í félaginu hafi komið vörum þeirra á það stig að úr varð samkeppnishæf 

söluvara. Heppni og rétt vara spiluðu að sjálfsögðu líka inn í. Leiða má líkur að því að 

lítil fyrirtæki hefðu ekki haft bolmagn í þá rannsóknar og þróunarvinnu sem leiddi af sér 

fullbúnar hátækni vinnsluvélar fyrir matvælaiðnað.  

Sýn viðmælenda á það hvaða markmiði klasinn eigi að þjóna var ekki samhljóma. Það 

getur skipt sköpum fyrir Álklasann að skerpa á markmiðum og auka skuldbindingu 

þátttakenda. Brúa þarf bilið á milli sýnar álfyrirtækjanna og sýnar þjónustuaðila á tilgang 

klasaframtaksins. Skuldbinding þátttakenda er mikilvæg því án skuldbindingar er hætt 

við að enginn virðisauki verði af klasaframtakinu umfram það sem klasinn er að skila nú 

þegar í samlegðaráhrifum með samstarfi einstakra fyrirtækja við álverin eða sín á millum. 

Brúa þarf bilið á milli hagsmunaaðila og vinna að sameiginlegri sýn allra þátttakenda. 

Skerpa þarf á ávinningi.  

Sýn viðmælenda á klasaframtakið sem samvinnuvettvang þjónustuaðila vegna útboða 

erlendra aðila á verkefnum og verkþáttum er góð leið til að auka samkeppnishæfni. 

Þannig geta fyrirtæki haft með sér samvinnu á grundvelli sérhæfingar ákveðinna 

verkþátta og boðið í verkefni sem þau ein og sér ráða ekki við en geta sinnt í sameiningu. 

Þetta er fyrirkomulag þekkja fyrirtækin og hafa nýtt hér á landi í kringum uppbyggingu 

bæði Norðuráls og Alcoa-Fjarðaáls. Þessi samvinnuvettvangur getur einnig nýst til 

frekari uppbyggingu trausts.  

Klasastjóri hefur skýra framtíðarsýn varðandi samvinnu við aðra erlenda klasa og 

hefur nú þegar komið á slíku samstarfi. Sterk tengsl eru á milli samvinnu við aðra klasa 

og árangurs (Lindquist o.fl., 2013). Æskilegt væri að styrkja klasann einnig innan frá 

áður eða að minnsta kosti samhliða því sem aukið er á erlent samstarf. Fjölga þarf 

starfsfólki og auka tíðni samskipta innan klasaframtaksins og byggja upp traust, 

sameiginlega sýn og skerpa á stefnu.  

Árangur klasaframtaka endurspeglast af fjölda starfsmanna (Lindquist o.fl. 2013). Það 

er mat rannsakanda að hætta sé á að klasaframtak sem keyrt er áfram af of fáum 

starfsmönnum nái ekki þeim árangri sem til er ætlast og þátttakendur missi áhuga á 

framtakinu þar sem sýnilegan árangur skortir, jafnvel þótt sá árangur sé til staðar að 

einhverju leyti. Gera þarf árangur sýnilegri meðal annars með því að virkja betur 

heimasíðu framtaksins. Dæmi eru um klasaframtök sem byrja af krafti en sökum skorts á 
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fjármagni, fárra starfsmanna eða skort á stefnufestu ná ekki „flugi”. Hvort  það eigi fyrir 

Álklasanum að liggja er ekki gott að segja enda klasaframtakið rétt tæplega árs gamalt. 

Tækifærin skortir ekki en efla þarf starfssemina í átt að því sem á sér stað í Evrópu til 

þess að klasinn nái „flugi”.  

 

Í þessari umræðu hefur rannsóknarspurningum verið svarað og varpað fram 

hugleiðingum um samkeppnishæfni, klasafræði og klasaframtak. Markmiðið var að draga 

fram niðurstöður og álita þætti. Rannsakandi leggur jafnframt fram tillögur að úrbótum í 

klasaframtakinu Álklasanum. Þær úrbætur eru byggðar á greiningarhluta rannsóknarinnar 

en útfærsla þeirra verður sett í hendur þátttakenda Álklasans.  

Annmarkar rannsóknarinnar eru þó nokkrir, meðal annars hversu fáir viðmælendur 

voru og geta niðurstöður því einungis verið vísbending og endurspeglar ekki sýn og 

viðhorf allra þátttakenda Álklasans.  

Rannsóknin byggir á mati rannsakanda á eigindlegum viðtalsgögnum og gögnum frá 

þriðja aðila. Túlkun rannsakenda og áherslur kunna að hafa endurspeglað viðhorf 

rannsakanda og haft þannig áhrif á niðurstöður sem og reynsluleysi í eigindlegum 

rannsóknum. Rannsakandi lagði einnig upphaflega upp með að skoða, auk 

samkeppnishæfni, hvernig þekkingaryfirfærsla og lærdómur er í klösum en niðurstaða 

þess hluta rannsóknarinnar var of almennur og var honum því sleppt.  

Rannsóknin varpar ljósi á þróun og birtingarmynd íslenska álklasans út frá 

klasafræðunum, samkeppnishæfni klasans og klasaframtakinu Álklasinn.  

Rannsakandi kemst að þeirri niðurstöðu að um þrjá svæðisbundna klasa sé að ræða og 

einn klasa á landsvísu. Rannsakandi veit ekki til þess að aðrir fræðimenn hafi sýnt fram á 

slíka þróun klasa og er það því nýnæmi sem þarfnast frekari rannsóknar eins og áður 

hefur komið fram. Hugmyndir að frekari rannsóknum lúta því að hvort þróun klasa í 

öðum löndum sé með sama hætti. Hvort þróun klasa sé einungis með þessum hætti þegar 

miðjustöð á erlent móðurfélag og hvort þróun klasa sé einungis með þessum hætti þar 

sem bjargir eru af skornum skammti vegna smæðar lands. Áhugavert væri einnig að 

skoða árangur klasaframtaka hér á landi og hvort skortur á fjármagni og fáliðun 

starfsmanna hafi áhrif á frammistöðu klasaframtakanna hér á landi.  
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7  Lokaorð 

Í þessari rannsókn var skoðað birtingarform álklasans út frá klasafræðum Ann 

Markusen (1996) og samkeppnishæfni klasans út frá demanti Porters (1990). Jafnframt 

var reynt að varpa ljósi á starfsemi klasaframtaks Álklasans, helstu áskoranir og 

samkeppnishæfni.  

Klasi áliðnaðarins lagði til 6,8% af VLF árið 2012 að mati Hagfræðistofnunar (2015) 

en álframleiðsla hefur aukist á undanförnum árum sem og framleiðsla viðriðsmeiri 

álafurða. Engu að síður mikilvægt að efla klasann með aukinni verðmætasköpun og var í 

þeim tilgangi stofnað klasaframtak.  

Klasaframtakið Álklasinn var stofnað 29. júní 2015. Á meðal stofnenda voru 

skipafélög, verkfræðistofur, málmsteypur, verktaka- og tæknifyrirtæki, rannsóknastofur 

og menntastofnanir, fjármalastofnanir og öll álfyrirtækin.  

Tilgangur rannsóknarinnar var meðal annars að skoða samkeppnishæfni klasans og 

birtingarmynd hans. Klasinn sækir samkeppnishæfni sína aðallega í aðgang að raforku á 

samkeppnishæfu verði, ívilnanir stjórnvalda sem móta fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi og 

þekkingu þjónustufyrirtækja á kjarnastarfsemi. Klasinn hefur birtingarmynd „Hub and 

Spoke” en starfsemi mengis þjónustufyrirtækja hefur þróast frá þremur svæðisbundnum 

miðjustöðvum yfir í þjónustu á landsvísu. Hluti fyrirtækja hefur selt vélbúnað, tæki og 

þekkingu utan landsteinanna.  

Tilgangurinn var einnig að skoða hvar klasaframtak Álklasans er statt og hvaða sýn 

viðmælendur höfðu á klasaframtakið og hvernig það getur aukið samkeppnishæfni 

klasans. Rannsakandi dró fram þá þætti sem vert er að huga að í klasastarfi svo sem 

skuldbindingu þátttakenda og traust á millum aðila og stefnumótun. Rannsakandi kom 

fram með nokkrar tillögur að úrbótum og vonast til að þátttakendur geti nýtt þessa 

rannsókn sem innlegg til áframhaldandi stefnumótunar klasans.  
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Viðauki 1  
Aðföng og framleiðsluferli álvera 

Aðföng álframleiðslu eru að stærstum hluta Báxít, rafskaut, álflúoríð og rafmagn auk 

vinnuafls. Ál er unnið úr málmgrýtinu Báxít sem er myndast hefur í jörðu á milljónum 

ára og finnst víða um heim en mest þó við miðbaug. Báxít finnst í miklum mæli á 

jörðinni og er ekki talinn verða hamlandi þáttur álframleiðslu í framtíðinni. Báxít í 

álframleiðslu í Evrópu er að mestu leyti innflutt frá Gíneu, Ástralíu og Brasilíu.  

Það er ekkert heimsmarkaðsverð á Báxíti enda framleiðsla þess oft í höndum 

námafyrirtækja í eigu sömu móðurfélaga og álfyrirtækin eru. Flest álfyrirtækin eru með 

langtímasamninga um kaup á hráefninu og þeir samningar eru ekki opinberir í Evrópu en 

sé litið til innflutningsverðs á Báxíti í BNA er verð á sveiflast frá 20,4 evrum á tonn upp í 

21,1 evru á tonn á árunum 2010-2013. Þrátt fyrir mikla eftirspurn er talið ólíklegt að 

miklar sveiflur verði á verði Báxíð til langs tíma litið  (Moya, o.fl. 2015). Báxíð er ríkt af 

áloxíðum sem er hvítt púðurkennt efni, kallað súrál eða áloxíð (Al2O3). Súrálið er unnið 

áfram í stórum kerum þar sem rafstraumi er hleypt á rafskaut í kerum og við það klofnar 

súrálið og súrefnishluti þess binst kolefnum úr rafskautunum en álið fellur til botns hvar 

því er hellt úr kerunum og steypt meðal annars í hleifa. Á mynd 15 má sjá einfaldað 

framleiðsluferli áls, bæði frumvinnslu og endurvinnslu.   

 
Mynd 23 Lífsferill álafurða - einfaldaður 

Heimild: (European Aluminium Association, 2008, bls. 5) 
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Það þarf 4 kíló af báxíti til að vinna 2 kíló af súráli en úr framleiðslu þess fæst 1 kíló 

af áli. Orkan sem þarf í rafgreininguna er um 15 kílóWattstundir (kWst.) á kílóið. Það 

fara því um 15 MegaWattstundir (MWst.) til framleiðslu á einu tonni af áli (Samál, 

2015.-e).    

Ál er endurvinnanlegur málmur og endurvinnsla krefst ekki nema brots af þeirri orku 

sem til þarf til frumframleiðslu eða um 5%.  Endurvinnsla er mikilvægur þáttur í 

álvinnslu í Evrópu en þó er hluti endurvinnanlegs áls fluttur til Asíu til endurvinnslu 

sökum takmarkaðs magns en auk þess eru gæði endurunnins áls heldur lakari og hentar 

því ekki í þá hágæðaframleiðslu sem fram fer í Evrópu (Moya, o.fl.2015). 
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Viðauki 2 

Ívilnanir til álvera 
! Undanþegið ákvæðum 4. tl. mgr. 1. gr. laga nr. 19/1966 um eignarrétt laga um 

eignarétt hvar segir að 4/5 hlutafjár þurfi að vera í eigu íslenskra aðila.  

! Undanþegið ákvæðum laga nr. 48/1994 um brunatryggingar. 

! Undanþegið ákvæðum laga nr. 55/1992 um Viðlagatryggingu Íslands. 

! Ívilnun frá lögum nr 90/2003 um tekjuskatt.  (Skattar lægri mismunandi milli 

laga). 

! Undanþága frá lögum nr. 134/1993 um iðnaðarmálagjald. 

! Undanþága frá lögum 160/2002 um útflutningsaðstoð.  

! Frávik frá lögum nr. 26/1978 um stimpilgjöld. Greitt skal 0,15% gjald af 

stimpilskyldum skjölum.   

! Ívlinanir frá kafla II í lögum 4/1995 um fasteignaskatt. 

! Undanþegið umhverfisgjöldum og sköttum sem tengjast losun CO2 og SO2 nema 

að slík gjöld verði lögð á önnur fyrirtæki á íslandi þar með talin álver (einungis í 

samningi um Helguvík).  

! Undanþegin tollum og vörugjöldum á innflutning skv. lögum nr. 97/1987. 

	

Önnur	lög	

! Raforkulög nr. 65/2003.  Afhendingaröryggi raforku. 
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Viðauki 3  

Spurningarammi 
1. Hvaða þættir stuðluðu að myndun álklasans og hver hefur þróun hans verið? 

2. Hvernig skynja þátttakendur klasasamstarfið sem leið til að auka 

samkeppnishæfni? 

3. Hvaða þættir myndir þú segja að hvetji til fjárfestinga í áliðnaði? 

4. Hvernig er virkni innan klasans og hvaða aðilar eru virkastir innan hans?  

5. Hvernig sérðu fyrir þér nýsköpun í álklasanum miðað við þær forsendur sem eru 

til staðar?  

6. Hverja sérð þú vera helstu styrkleika og veikleika klasans? 

7. Hvernig getur klasaframtakið leitt til aukinnar samkeppnishæfni
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