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Útdráttur 
Alþjóðlegt markaðsumhverfi eru aðstæður dagsins í dag. Því fylgja aukin samskipti, flóknari 

tengsl og örari breytingar á flestum sviðum. Klasar eru ákveðinn vettvangur samstarfs og eru 

vel þekktir sem slíkir. Klasastarfsemi hefur aukist á heimsvísu en þróun síðasta áratugar hefur 

verið í vaxandi mæli á aukin gæði klasaverkefna umfram fjölda þeirra. Klasastjóri fer fyrir 

klasaverkefni og hann þarf helst að búa yfir góðri samskiptafærni og leiðtogafærni til að takast 

á við áskoranir starfsins. Áherslur í starfi klasaverkefna fara mjög eftir þeim geira sem þau 

starfa í og hvar á líftíma sínum þau eru stödd. Klasastjóri er bæði stjórnandi og leiðtogi sem 

þarf að byggja árangur sinn á sterku tengslaneti sem hann þarf að skapa með öfluguri 

tengslamyndun í gegnum eigið áhrifavald og trúverðugleika. Verkefni klasastjóra tengjast mjög 

sterkt verkefnastjórnun og þeim hæfnisþáttum sem hún byggir á, og getur hæfni og/eða reynsla 

á því sviði nýst vel fyrir klasastjóra. Viðfangsefnið hér var að  kanna nánar stöðu klasastjórans. 

Spurningakönnun var send til íslenskara klasaverkefna til að fá mat þeirra á hlutverk, hæfni og 

áskoranir klasastjóra. Til samanburðar eru skoðaðar heimildir um samskonar efni. Starf 

klasastjórans er afar áhugavert, fjölbreytt og krefjandi. Það treystir á eiginleika og hæfni 

klasastjórans, og gerir kröfur um góða  samskiptafærni og leiðtogafærni, sem og skilning á 

umhverfi klasans og hæfni í tengslamyndun. 

 

Lykilorð: Klasastjóri, hlutverk, hæfni, áskoranir, samskiptafærni, leiðtogafærni, 

tengslamyndun. 

 

 

Abstract 
International business environment is common today. It involves more communication, more 

complicated networks and more rapid changes. Clusters are a platform for cooperation and are 

known as such. Cluster organizations have spread worldwide but development in the last decade 

is increasingly towards more quality within cluster initiatives. Cluster manager leads the cluster 

initiative and should have good communication skills and leadership competence to meet up 

with the challenges of that job. The focus in the cluster initiative depends very much on the 

industry it belongs to and where it is placed in the lifecycle. Cluster manager as a manager and 

a leader has to have a strong network to build his performance on, which he has to establish 

through building intensive relations. For that he uses his ascendance and credibility. Cluster 

manager‘s job has strong relation to the competences of project management, which can be 

very useful to the cluster manager along with some experience in that field. The aim is to look 

further into the role of the cluster manager. Questionary was used to get evaluation from 

Icelandic cluster managers on the role, competence and callenges of thier job. In comparison 

we looked in to the literature on similar subjects. The cluster manager‘s job is very interresting, 

diverse and demanding. It depends on the characteristics and competences of the cluster 

manager, and claims good communication skills and leadership competence, and in addition 

understanding of the cluster environment and good skills in building networks. 

 

Key words: Cluster manager, role, competence, challenges, communication, leadership, 

building relations. 
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Inngangur 
 

Í alþjóðlegra markaðsumhverfi fyrirtækja nú til dags þurfa þau stöðugt að finna leiðir til að 

takast á við aukna samkeppni og síbreytilegar aðstæður. Skýr stjórnun í takt við stefnu er svar 

við þessari áskorun. Mikilvægt er því að fyrirtæki hafi skýra stefnu svo stjórnendur geti fylgt 

eftir markmiðum fyrirtækja á markvissan hátt. Fyrirtæki þurfa því stjórnendur sem leiða 

starfsemina í gegnum breytingar. (Hittma'r & Sroka, 2015) 

Fyrirtæki þurfa því leiðtoga. Leiðtogar þurfa að hafa innsýn og sjá til þess að fyrirtæki takist á 

við samkeppnisáskoranir, uppfylli krefjandi þarfir og umfram allt haldi áfram að þróast. Þeir 

afla upplýsinga, meta aðstæður og tala fyrir breytingum sem þörf er á svo fyrirtæki nái árangri. 

Leiðtogafærni (e. leadership competence) innan fyrirtækja er oft sá þáttur sem skilur á milli 

hvaða fyrirtækjum gengur vel og hverjum mistekst. (Porter, 1998) Til að uppfylla væntingar 

um árangur þarf að leggja áherslu á mikilvæga leiðtogaeiginleika eins og sýn, samskiptafærni 

og hvatningu sem eru kjarninn í umbreytingum í fyrirtækjarekstri. (Kotter, 2012) 

 

Staða klasastjórans getur verið um margt ólík annarra stjórnenda þar sem klasaverkefni er ekki 

eins og  hefðbundið fyrirtæki eða stofnun með hefðbundnu skipulagi og boðleiðum valds. 

Klasastjórinn hefur í raun ekkert formlegt vald sem getur reynst snúið þegar koma þarf 

verkefnum í gegn. Hann verður að treysta á hæfileika sína til að sannfæra klasaþáttakendur, 

með ólíka hagsmuni, um það sem þarf að gera hverju sinni. (Elvar Knútur Valsson, Karl 

Friðriksson, Runólfur Smári Steinþórsson, Sigurður Steingrímsson, & Sandra Brá 

Jóhannsdóttir, 2013) Leiðtogafærni byggist einmitt á því að geta haft áhrif á aðra og sérstaklega 

án þess að hafa til þess formlegt boðvald. Í þessu felst skipting á milli leiðtogafærni og 

stjórnunarfærni (e. management competence), sem snýst meira um skipulag og framkvæmdir 

og notkun á formlegu boðvaldi. Leiðtogi getur svo haft formlegt vald í sumum tilfellum. Þetta 

eru sambærilegar aðstæður og verkefnaleiðtoginn býr við, hann sem ábyrgur verkefnastjóri þarf 

að sinna mörgu en ekki víst að hann geti alltaf fengið þann mannskap í verkefnið sem hann 

óskar eftir. (Haukur Ingi Jónasson & Helgi Þór Ingason, 2011) Klasastjóri sinnir stjórnunar- og 

leiðtogahlutverki í klasastarfsemi. Stjórnun á klasa hefur mun breiðari skírskotun en stjórnun á 

einstöku fyrirtæki. Starfsumhverfi klasastjórans getur sömuleiðis verið óstöðugt og flækjustigið 

hátt. (Schretlen, 2011) 

 

Rannsóknir á forystu/leiðtogafærni hafa lítið fjallað um svæðisbundna klasa sem sérstakt 

viðfangsefni, og rannsóknir á tengslanetum og klösum hafa einnig lítið fjallað um leiðtogafærni. 

(Sydow, Lerch, Huxham, & Hibbert, 2011) Í ljósi þessa er áhugavert að skoða hvernig 

klasastjórinn sem stjórnandi/leiðtogi tekst á við þær áskoranir sem fylgja starfinu. Hér er 

ætlunin að greina frá hlutverki klasastjórans, kröfum um hæfni hans og þeim áskorunum sem 

hann stendur frammi fyrir í daglegu starfi.  

Í meistararitgerð Elvars Knúts Valssonar (2006) er ítrekað mikilvægi klasastjóra í umfjöllun 

um stjórnun og farsæla framkæmd í klasaverkefni. Þar segir m.a. 

 

„......og því má segja að í nánast öllum tilfellum klasaverkefna er mikilvægt að starfandi 

sé klasastjóri sem heldur utan um vinnuna. Hæfni hans skiptir höfuðmáli sem og 

trúverðugleiki hans. Áhrif klasastjóra eru gjarnan mikil og vanda þarf valið og þarf 

hann að hafa haldgóða reynslu af verkefnisstjórnun og stjórnun hópa.“ 



3 
 
 

 

Þar kemur einnig fram að „þjálfun klasastjóra er gífurlega mikilvæg“ fyrir árangur verkefnisins 

og að hann fái þann stuðning sem þarf í starfinu, jafnframt því að áhugavert væri að skoða nánar 

forsendur fyrir vali á klösum og klasastjórum. 

Viðfangsefnið hér er að kanna nánar stöðu klasstjórans. Það verður bæði gert með 

heimildaöflun um það sem skrifað hefur verið um efnið og með því að senda út 

spurningakönnun til íslenskra klasastjóra um hvert sé þeirra mat á starfi klasastjóra. Ákveðið 

var að velja klasastarfsemi á Íslandi sem fengið hefur ákveðna vottun um gæði starfsins (sjá 

nánari lýsingu síðar). Ekki er ætlunin að fjalla ítarlega um alla þætti klasa og klasaverkefna þar 

sem umfjölluninni er frekar beint að klasastjóranum sjálfum. Vísað er í heimildaskrá um frekara 

lesefni um klasa. 

Í næstu köflum verður nánar fjallað um efnið. Í kaflanum fræðilegt yfirlit eru teknar saman 

upplýsingar úr öðrum heimildum sem tengjast viðfangsefni þessarar ritgerðar. Þar er fjallað um 

klasa, klasaframtak, klasastjórnun, gæðavottun, klasastjóra – hlutverk, hæfni og áskoranir hans. 

Einnig um samskiptafærni, leiðtogafærni og verkefnastjórnun. Þar á eftir í aðferðakaflanum er 

sagt frá aðferð við framkvæmd spurningakönnunar og mati á aðferðafræðinni. Þar næst kemur 

niðurstöðukafli þar sem birtar eru niðurstöður úr spurningakönnun og skýringar með þeim. Í 

umræðukafla er svo fjallað um niðurstöður, túlkun á þeim og dregnar ályktanir. Að lokum eru 

svo stutt þakkarorð, heimildaskrá og viðauki. 

 

 

Fræðilegt yfirlit 
Athugun á fræðilegum heimildum sýndi að ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á klasastarfsemi 

í heiminum. Heimildir hafa fjallað á einhvern hátt um þau viðfangsefni sem eru til skoðunar 

hér. 

 

Klasi 
Klasar (e. clusters) eru taldir vera flókin fyrirbæri, einkum vegna þeirra fjölbreytilegu þátta sem 

eru ákvarðandi um starfsemi þeirra. Þeir eru samt taldir mikilvægir og hafa sína kosti þó oft geti 

reynst erfitt að láta klasakenningar virka í raunverulegu efnahagslegu umhverfi. (Boja, 2011)  

Til eru margar skilgreingar yfir klasa, sú algengasta og klassíska er skilgreinging Porters (1998): 

 

„Klasi er landfræðileg þyrping tengdra fyrirtækja, birgja, þjónustuaðila, fyrirtækja í 

tengdum atvinnugreinum og stofnana á sérhæfðum sviðum sem eiga í samkeppni og 

einnig í samvinnu.“ 

 

Yfirlit yfir margar skilgreiningar á klasa má sjá í ritgerð Elvars Knúts Valssonar (2006). 

Klasar samastanda af mörgum aðilum; Fyrirtækjum, stjórnvöldum, fjármálastofnunum, 

menntastofnunum og rannsóknastofnunum. Ytri samskipti eru við aðra klasa og á 

alþjóðavettvangi. (Sölvell, Lindqvist, & Ketels, 2013) Stjórnvöld margra ríkja hafa sett á fót 

sérsniðin verkefni og tekið upp meðvitaða klasastefnu til að fylgja eftir og auka áhrif af 

rannsókna- og nýsköpunarstefnu sinni. Þannig gertur það verið kjörið tækifæri fyrir stjórnvöld 

að takast á við félagslegar og efnahagslegar áskoranir með því að nota verkefnastyrki til að 

styðja við þróun viðskipta og nýsköpunar. (Hantsch, Kergel, Lämmer-Gamp, zu Köcker, & 

Nerger, 2013) Klasar hafa oft það hlutverk að mynda samnefnara fyrir ákveðna þróun sem 
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stjórnvöld vilja styðja og efla á hverjum tíma. Sem dæmi hefur verið mældur óumdeilanlegur 

félagslegur ávinningur af stofnun klasaverkefna í tengslum við vaxtarsamninga á Suðurlandi. 

(Bryndís Sigurðardóttir, 2010) 

 

Klasaframtak / Klasaverkefni 
Klasaframtak (e. cluster initiative), einnig nefnt klasaverkefni, má skilgreina sem skipulagt átak 

til að efla vöxt og samkeppnishæfni svæða og mynda og styrkja tengsl meðal atvinnulífs, 

stjórnvalda og mennta- og/eða rannsóknastofnana. Klasaframtak er öðruvísi nálgun á samstarf 

aðila (stjórnvalda, fyrirtækja, háskóla o.fl.). Sameiginlegar aðgerðir þeirra geta krafist breyttra 

viðhorfa allra aðila, og starfið er leitt áfram af sterkum einstaklingi (leiðtoga), klasastjóra. 

(Sölvell, Lindqvist, & Ketels, 2013) 

 

Í upplýsingum úr stóru úrtaki klasaframtaka í Evrópu kom fram að tæp 70% þeirra hafa einhvers 

konar skrifstofu fyrir verkefnið. Næstum öll verkefnin hafa einarðan og afgerandi klasastjóra í 

starfi en í því samhengi má líka nefna að klasaframtaki er gjarnan komið á fót af einum 

einstaklingi (klasafrumkvöðli) þó svo fjölgi starfsfólki er líður á verkefnið. Talsvert er þó um 

að framtíð klasaframtaksins sé háð einum mikilvægum einstaklingi. (Sölvell, Lindqvist, & 

Ketels, 2013) Í fyrirtækjum eru stundum starfandi verkefnastofur (e. Project Management 

Office, PMO), sem eru þvert á aðrar deildir í skipuriti og sinna verkefnum sem ná yfir margar 

deildir. Litið er á verkefnastofuna sem óhlutdrægan aðila sem leiðir ólíkar deildir með 

mismunandi hagsmuni, í sameiginlegu verkefni fyrirtækisins. (Haukur Ingi Jónasson & Helgi 

Þór Ingason, 2012) Höfundur telur að þessa lýsingu megi yfirfæra yfir á klasastarfsemi þar sem 

fyrirtækið væri klasinn, deildir væru klasaþátttakendur og verkefnastofan væri klasaframtakið. 

Klasastjóri væri þá sambærilegur þeim sem færi fyrir verkefnastofunni, líklega verkefnastjóri. 

Klasaframtakið og stjórnunarteymi þess sæi þá um að samræma aðgerðir klasaþátttkenda. 

Klasaframtakið fær umboð sitt frá klasaþátttakendum til að að vera í forsvari fyrir klasann, bæði 

innávið og útávið, og til að þróa og innleiða þær aðgerðir sem stuðla að uppbyggingu klasans 

og styðja jafnframt við starfsemi klasaþátttakendanna. Myndun vinnuhópa er mjög mikilvæg 

og skilvirk leið til að efla samstarf meðal þátttakenda í klasaverkefni. (Hantsch, Kergel, 

Lämmer-Gamp, zu Köcker, & Nerger, 2013) Ýmsar kenningar og líkön hafa verið sett fram um 

klasa og klasaverkefni. Má þar nefna Demant Porters, Triple-Helix Model, Cluster initiative 

performance model (CIPM) og Cluster factors model. Frekari fróðleik um þetta efni má finna í 

eftirfarandi heimildum. (Porter, 1998) (Sölvell, 2008) 

 

Klasastjórnun – gæði og vottun 
Í þessum kafla er fyrst fjallað um klasastjórnun (e. cluster management) almennt og einstaka 

þætti hennar og síðan um ákveðið gæðastarf og vottun fyrir klasa og klasaverkefni. 

Stjórnunaraðferðir eru mismunandi milli klasa. Hver klasi hefur sín markmið og sérkenni og 

ekki er víst að klasar í sömu grein eða á sama svæði séu endilega að stefna að sömu markmiðum, 

t.d. einn með áherslu á alþjóðamarkað en hinn á samstarfsverkefni innanlands. Markmið 

stjórnunar er samt yfirleitt að styrkja stöðu klasans í því umhverfi sem hann býr við með því að 

miða aðgerðir við mikilvægustu stefnuáherslur hans. Stjórnunaraðferðir skipta líka máli inn á 

við í klasanum, t.d. hvernig flæði upplýsinga og þekkingar er háttað. (Blanvillain, Hurard, 

Mazari, & Degres, 2012) Þegar leitað er leiða til að skilgreina og mæla árangur af klasastarfsemi 

hefur verið stuðst við aðferð sem má nefna fyrirmyndarstjórnun klasa (e. cluster excellence 
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management).Við mat á hvort stjórnun klasaverkfnis eða klasaframtaks sé til fyrirmyndar er 

horft til ýmissa þátta í starfseminni (Hantsch, Kergel, Lämmer-Gamp, zu Köcker, & Nerger, 

2013) og er lýst nánar í kafla um bronsvottun. Á þessum mælingum byggir m.a. vottun í 

klasastarfsemi eins og bronsvottun sú sem íslensku klasaframtökin sem taka þátt í könnuninni 

í þessu verkefni, hafa hlotið 

Þessi nálgun í fyrirmyndarstjórnun klasa hefur orðið sífellt mikilvægari nú síðustu ár. Nú er 

horft mun meira í gæði klasastarfsins fremur en fjölda klasa, áhersla er á að þróa 

fyrirmyndarklasa sem eru alþjóðlega samkeppnishæfir og hafa raunveruleg áhrif á efnahag 

þjóða. (Müller, Lämmer-Gamp, zu Kôcker, & Christensen, 2012) Við þessar mælingar á 

fyrirmyndarstjórnun eru klasar skilgreindir sem hópur fyrirtækja og rannsóknastofnana (og 

háskóla) sem hafa ákveðna sýn, eru svæðisbundin, og er skipulega stjórnað af klasastjóra eða 

stjórnunarteymi. Fyrirmyndarstjórnun hefur mikla þýðingu fyrir það að klasasamstarfið nái að 

skila góðum árangri sem stuðlar getur að aukinni hagsæld á svæðum, betri samkeppnisstöðu 

fyrirtækja og meiri ávöxtun fyrir fjárfesta. (Hantsch, Kergel, Lämmer-Gamp, zu Köcker, & 

Nerger, 2013) 

 

Gæðastarf og vottun 

European Cluster Excellence Initiative (ECEI) er verkefni eða framtak um nýsköpun og 

samkeppnishæfni sem sett var á fót af Evrópusambandinu árið 2009 sem viðleitni til að skapa 

fleiri klasa í fremstu röð á sambandssvæðinu, með því að styðja við framúrskarandi 

klasastarfsemi. ECEI framtakið var tímabundið en verkefnum þess er haldið áfram með öðrum 

hætti. European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) var stofnað til að fylgja eftir 

árangursríku starfi ECEI, veita hagnýta ráðgjöf til stjórnenda í klasastarfsemi (e. cluster 

management organizations), og vera vettvangur fyrir vottun á klösum með aðferðafræði sem 

viðurkennd er í Evrópu. ESCA er í dag samstarfsvettvangur klasasérfræðinga frá yfir 30 

löndum. Einnig er starfandi European Foundation for Cluster Excellence (EFCE), og er 

megintilgangur þess að mennta þjálfara fyrir klasastjóra og klasastarf. Síðan er starfandi hópur 

sem nefndur er European Cluster Group (ECG) sem er faglegur vettvangur og samstarfsflötur 

fyrir klasastjóra í Evrópu. (ESCA, 2016), (Guðjón Örn Sigurðsson & Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2014)  

 

„Vottunarferlið hefur verið sett fram sem ákveðinn farvegur sem gerir þeim klösum og 

klasastjórnendum sem eiga í hlut betur kleift að tileinka sér þá getu og færni sem talin er stuðla 

að árangursríkri stjórnun klasa“. (Guðjón Örn Sigurðsson & Runólfur Smári Steinþórsson, 

2014) 

 

Það að sækjast eftir vottun er í raun vilji klasans og stjórnenda hans til að vera til fyrirmyndar í 

starfsháttum og vilja ná lengra í starfinu. Horft er til hvernig fyrirmyndarstjórnun klasa getur 

verið það viðmið sem klasastjóri, þátttakendur í klasanum og stefnumarkandi aðilar hafi í 

forgrunni til tryggja árangursríkt klasastarf. Klasastarfsemi er í síbreytilegu umhverfi og til þess 

að klasinn geti verið til fyrirmyndar er mikilvægt að skilningur þessarra aðila sé fyrir hendi, á 

því að klasinn geti brugðist við breyttum aðstæðum svo tækifærin verði nýtt til fulls.  

(Vottun klasastjóra - hagnýt viðmið, 2016) 
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Bronsvottun 

Fyrir bronsvottun þarf að vera til staðar skipulagt klasaframtak sem stenst ákveðnar 

lágmarkskröfur. (Guðjón Örn Sigurðsson & Runólfur Smári Steinþórsson, 2014) Við 

framkvæmd vottunar er klasi skilgreindur með því að tekið er viðtal við klasasastjóra af 

hlutlausum sérfræðingi (e. benchmarking expert) frá ESCA. Viðtalið byggist á 36 

mælikvörðum um ýmsa þætti í starfsemi klasans. Það eru þættir eins og skipulag, stjórn og 

stefna, fjármögnun, veitt þjónusta frá stjórnendum, tengiliðir og samskipti, hverju verkefnið 

hefur komið í framkvæmd og orðstír þess. (ESCA, 2016) 

 

Klasastjóri 
Klasastjóri er íslensk þýðing á heitinu „cluster manager“. En fleiri orð í enskri tungu eru notuð 

yfir þetta starf, eins og „cluster facilitator“, „cluster engineer“ eða „clusterpreneur“ sem í 

lauslegri þýðingu væri, í sömu röð, klasaleiðtogi, klasa(verk)fræðingur eða klasafrumkvöðull. 

Orðið klasastjóri getur verið nokkurs konar almennt samheiti, en hér á landi notum við einnig 

önnur og almennari heiti í klasastarfseminni, eins og t.d. framkvæmdastjóri, forstöðumaður eða 

verkefnisstjóri. 

 

Hlutverk 
 

„Sá sem stýrir klasaverkefnum þarf að geta tekið að sér hin ýmsu hlutverk. Hvert 

hlutverkið er fer eftir megináherslum klasasamstarfsins ásamt persónulegum 

eiginleikum og hæfni klasastjórans.“ (Elvar Knútur Valsson, Karl Friðriksson, Runólfur 

Smári Steinþórsson, Sigurður Steingrímsson, & Sandra Brá Jóhannsdóttir, 2013) 

 

Svona er hlutverki hans lýst í Klasahandbók Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og jafnframt dregin 

upp eftirfarandi mynd af hlutverki klasastjórans skipt í fjóra meginþætti: 

 

Samskiptasnillingur Tengslasmiður Driffjöður Stjórnandi 

 

Þættir sem tengjast þessum hlutverkum eru m.a. samvinna, samskipti, traust, miðlun, áhugi, 

valdsvið, talsmaður, breytingar, krísur, hlustun, framkvæmdareiginleiki, markmið, 

stefnumótun, aðgerðir, verkefni, yfirsýn, fjármál, verkáætlun, mannauðsstjóri, höfða til, 

hvatning. Sjá má nánari skýringar í Klasahandbókinni. (Elvar Knútur Valsson, Karl Friðriksson, 

Runólfur Smári Steinþórsson, Sigurður Steingrímsson, & Sandra Brá Jóhannsdóttir, 2013) 

 

„.......og ekki er hægt að ætlast til þess að einn klasastjóri geti sinnt öllum hlutverkunum 

jafn vel. Þess vegna er mikilvægt að deila hlutverkunum eftir eiginleikum og hæfni, 

annað hvort í gegnum verkefnateymi eða stjórn.“ (Elvar Knútur Valsson, Karl 

Friðriksson, Runólfur Smári Steinþórsson, Sigurður Steingrímsson, & Sandra Brá 

Jóhannsdóttir, 2013) 

 

Hér má sjá beina samlíkingu við verkefnisstjórann og hvernig nauðsynlegt er fyrir hann að 

skilgreina verkaskiptingu, velja rétt fólk í verkefni og til ábyrgðar, og um leið fela 

einstaklingum verk við þeirra hæfi. (Helgi Þór Ingason & Haukur Ingi Jónasson, 2012) 

Klasastjóri getur verið að stjórna klasa í hlutastarfi eða fullu starfi. Hann er ýmist einn eða með 
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öðrum, hefur gjarnan sér til aðstoðar verkefnastjóra sem þá eru ábyrgir fyrir ákveðnum 

verkefnum klasans. Fram kemur í yfirgripsmikilli könnun í Evrópu, þar sem klasastjórar og 

hagsmunaaðilar klasa voru spurðir, að verkefni klasastjóra eru mjög fjölbreytt og snúast að 

miklu leyti um að þjónusta þá sem eiga aðild að klasanum (klasaþátttakendur). Þar af leiðandi 

er stór hluti starfsins í kringum tengslanet. Mikilvægustu verkefnin eru annars vegar talin snúast 

um tengslamyndun og viðhald tengsla og hins vegar um að koma á fót og halda gangandi 

ýmsum samstarfsverkefnum. (CEE - Cluster Network, 2009) Starfið klasastjóri er ekki alltaf 

eins, ólíkir klasar gera mismunandi kröfur og það hefur áhrif á hlutverk og tilgang með starfi 

klasastjórans. Í rannsókn Ingstrup (2013) var gerð á því athugun hvernig hlutverk og tilgangur 

breytist með ólíkri klasastarfsemi og hvernig þeir þættir hafa áhrif á frammistöðu klasastjórans. 

Niðurstöður sýna m.a. að klasastjórar í mismunandi greinum atvinnulífs eru í mismunandi 

hlutverkum, yfirleitt alltaf í hlutverki skipuleggjanda en einnig t.d. sem sáttasemjari, 

þróunaraðili eða frumkvöðull. 

Samband er á milli hvernig klasi þróast og klasastjórnunar á tímbilinu. Í heimildum hefur að 

mestu álitið að hlutverk klasastjórans sé stöðugt og það skilur okkur eftir með spurninguna 

hvernig þetta hlutverk breytist á líftíma klasans. Ræða þarf þær breytingar sem verða á hlutverki 

klasastjórans, þ.á.m. áherslur í stjórnun, starfshæfni og í þeim verkefnum sem breytast og verða 

til á líftímanum. (Ingstrup & Damgaard, 2013)  

Sagt var í inngangi að klasastjórin væri í stjórnenda- og leiðtogahlutverki og er margt sem 

styður það. Oft er þó greint á milli hlutverka stjórnandans og leiðtogans. Starf hans er þó svo 

fjölbreytt að það fellur að báðum skilgreiningum eins og má lesa úr skiptingu sem sett er fram 

af Kotter (2012): 

Stjórnandahlutverk: Áætlnagerð og fjárhagsáætlun; skipulagning og starfsmannamál; stjórnun 

og lausn vandamála. 

Leiðtogahlutverk: Setja stefnuna; Samstilla fólkið; hvetja og veita innblástur. 

Miðað við heimildir má þó segja að það reyni líklega meira á þætti leiðtogans. 

 

Hæfni 
Lýsing á hlutverkum klasastjóra hér að ofan gefur tóninn fyrir þá hæfni sem krafist er til 

starfsins. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að eðli verkefna, kröfur um hæfni og þjálfun 

klasastjóra eru auðvitað ekki alltaf sambærilegar milli klasaverkefna. Þar hefur áhrif; aldur og 

þroski klasa (klasaverkefnis), stefnuáherslur í viðkomandi landi og staðsetning klasa. Tveir af 

þremur mikilvægustu hæfnisþáttum klasastjóra eru taldir vera samskiptafærni og leiðtogafærni, 

þættir sem gjarnan eru nefndir „mjúkir þættir“ (e. soft skills). Þriðji hæfnisþátturinn er svo 

sérþekking á fagsviði klasans. (CEE - Cluster Network, 2009) 

 

„Klasastjóri þarf að vera tengslamiðaður og leiðandi í samskiptum. Hann heldur utan um öll 

tengsl, hvort sem eru óljós eða sterk, við virka klasaþáttakendur, hugsanlega þátttakendur og 

hagsmunaaðila, og er sá aðili sem stuðlar að sameiginlegum skilningi allra þegar horft er fram 

á veginn“. (Coletti, 2010) Sýnt hefur verið fram á að klasastjóri sem nær hvað bestum árangri, 

hefur yfirgripsmikla þekkingu á klasanum (fagþekking), sterkt tengslanet og nýtur afgerandi 

virðingar hjá klasaþátttakendum. Algengt er einnig að þeir hafi bakgrunn úr sama geira og 

klasinn. (Sölvell, Lindqvist, & Ketels, 2013) 

Áhugavert er að skoða nánar þessa mjúku þætti, samskiptafærni og leiðtogafærni, sem oftar er 

erfiðara að skilgreina og meta, en skipta greinilega svo miklu máli. 
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Áskoranir 
Orðið áskorun (e. challenge) getur samkvæmt orðabók t.d. þýtt eitthvað sem er erfitt að leysa, 

krefjandi verkefni eða ögrun. (Orðabók.is, 2016) Í okkar samhengi hér lýsir það einhverju 

verkefni sem þarf að takast á við, hvort sem það er einfalt, flókið, lítið eða stórt. Orð mikils 

fræðimanns í verkefnastjórnun eru á þessa leið: „Framtíð verkefnastjórnunar er álitin nokkuð 

björt en er engu að síður áskorun“. (Kerzner, 2016) Það sem þessi einföldu skilaboð segja okkur 

er að áskoranir felast í einhverju mæli í öllum verkefnum. 

Klasastjóri er alltaf að takast á við nýjar áskoranir, m.a. vegna þess kröfur og þarfir þátttakenda 

í klasasamstarfi breytast frá einu tímabili til annars. Hann þarf því líka að endurnýja þekkingu 

sína til að sinna nýjum verkefnum. Sem dæmi er fjármögnun stærri þáttur í upphafi 

klasaverkefna og því áhersla á þá hæfni. (Hantsch, Kergel, Lämmer-Gamp, zu Köcker, & 

Nerger, 2013) 

 

Samskiptafærni 
Samskiptafærni er grundvallareiginleiki sem stjórnendur, sem og aðrir, þurfa að nýta sér til að 

geta átt í árangursríku samstarfi við einstaklinga og hópa, og gerir þeim kleift að fá aðra með 

sér í samstarf. Reynsla af samskiptum og hópastarfi er mjög mikilvæg til að ná árangri í 

mannlegum samskiptum og ákveðnir eiginleikar eru mikilvægir, eins og t.d. að þekkja sjálfan 

sig í hugsun og hegðun, hafa skilning á líðan annarra, geta myndað tengsl, vera tilbúinn að bæta 

sig í samskiptum við aðra o.fl. (Haukur Ingi Jónasson & Helgi Þór Ingason, 2012) Samskiptin 

mótast líka af þeim áherslum sem klasaverkefnið hefur sem aftur verða fyrir áhrifum frá ólíkum 

þátttakendum klasans, hvort það er t.d. fyrirtæki eða rannsóknastofnun, og svo frá stefnu 

stjórnvalda á þessu sviði. (Hantsch, Kergel, Lämmer-Gamp, zu Köcker, & Nerger, 2013) 

Samskiptaaðferðir stjórnenda skipta máli. Þeir þurfa að takast á við ólíkar aðstæður eins og t.d. 

ólíka menningu innan fyrirtækja og milli landa. Það gilda ekki sömu viðmið alls staðar og 

stjórnendur þurfa að kynna sér hvað er við hæfi að gera svo ná megi tilætluðum árangri. 

(Comfort & Franklin, 2014) Það þarf að ríkja traust á milli aðila og ákveðinn trúverðugleiki, án 

þess er ekki líklegt að nokkurt hópastarf geti skilað árangri. Traust getur t.d. verið tengt trúnaði, 

áreiðanleika, nærgætni og samkennd. Samskipti krefjast trausts og traust verður til með 

samskiptum. (Haukur Ingi Jónasson & Helgi Þór Ingason, 2012) 

 

Leiðtogafærni 
Samkvæmt skilgreiningu leiðtogafræða eru ákveðnir eiginleikar sem leiðtogi þarf að uppfylla 

til að geta talist slíkur. Leiðtogi þarf að vera: 1) „fær um að skapa sýn“, 2) „fær um að skapa 

tilfinningu fyrir knýjandi nauðsyn“ og 3) „vera fær um að viðhalda sýninni allt þar markmiðum 

er náð“. (Haukur Ingi Jónasson & Helgi Þór Ingason, 2011) Leiðtogafærni snýr að því að hafa 

áhrif á samskipti eða sameiginlegar aðgerðir liðsheildar. Leiðtogi fær fólk og skipuheildir til að 

starfa með ákveðnum hætti með því að beita áhrifum í gegnum aðgerðir sínar og með þeim 

tengslum sem hann myndar. (Comfort & Franklin, 2014) 

 

„Stjórnendur vinna með fólk og ferla og halda utan um skipulag og stöðugleika frá degi 

til dags; leiðtogar koma á breytingum fyrir framtíðina í gegnum áhrif sín á fólk og 

skipuheildir“. (Kotter, 2012) 
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Leiðtoginn þarf einmitt oft að tala fyrir breytingum sem eru nauðsynlegar en það kallar oft á 

andstöðu starfsfólks sem vill halda í óbreytt ástand. Þá þarf leiðtoginn að finna jafnvægi í 

aðgerðum sínum, meta andstöðu og spyrja mikilvægar spurningar. Í þeim tilfellum sem hann 

hefur ekki formlegt vald þarf hann að ávinna sér traust hjá fólki sem hann vill að starfi með sér, 

og það getur hann gert með því að hlusta vel á hugmyndir fólks og bera virðingu fyrir skoðunum 

og þörfum annarra. (Haukur Ingi Jónasson & Helgi Þór Ingason, 2011) 

 

Verkefnastjórnun 
Grunnviðmið um hæfni verkefnastjóra eru gefin út af alþjóðaverkefnisstjórnunarsambandinu 

(IPMA – Internation Project Management Association) og hefur verið þýtt á íslensku af 

Verkefnastjórnunarfélagi Íslands (VSF). Þessi grunnviðmið eru sett fram í staðli þar sem 

skilgreindir eru 46 hæfnisþættir, sýnt fram á tengsl á milli þeirra og þeim skipt í þrjú svið: 

Tæknivídd, atferlisvídd og bakgrunnsvídd. Svokallað hæfnisauga (sjá mynd 1) er notað sem 

tákn fyrir þessar víddir í grunnviðmiðunum og á að fela í sér samþættingu þátta 

verkefnastjórnunar og tákna skýra sýn á verkefni. Einnig er augað tenging við manneskjuna 

sem mikilvægasta hlutann í hæfnismati í verkefnastjórnun.  

 

 
 Mynd 1. Hæfnisaugað miðað við hugtakagrunn IPMA. 

 Heimild: (Management Mania, 2016) 

 

 

Aðferðir 
Samkvæmt (Klofsten, Bienkowska, Laur, & Sölvell, 2015) þá er minna fjallað um og 

rannsakaðir huglægir árangursþættir í þróun klasastarfsemi sökum þess að erfitt er að skilgreina 

þá og mæla. Undir það falla m.a. þættir um stjórnun og framkvæmd í klasastarfseminni. 

Augljóst er að mati höfundar að starf klasastjórans falli þar undir, og áhugavert að skoða það 

sérstaklega í ljósi þessarra vísbendinga um að skortur sé á umfjöllun tengdu þessu efni. 

Þessi ritgerð fjallar um hlutverk, hæfni og áskoranir klasastjóra. Lagðar eru spurningar fyrir 

klasastjóra (eða forsvarsmenn klasa), til að fá fram viðhorf og mat þeirra byggt á reynslu, um 

hverjar séu helstu áskoranir í starfinu og þá hvaða hæfni þeir telja mikilvægasta fyrir starfið. 

Til samanburðar verður leitað gagna í heimildum um sambærilegt efni. 

 

Spurningakönnun með átta spurningum var send til íslenskra klasaverkefna með viðurkennda 

evrópska vottun, bronsvottun frá ECEI. Vottunin á að tryggja að klasaverkefnin uppfylli 

ákveðnar kröfur og ætti það að styrkja samanburðarhæfni gagna (sjá lýsingu á vottun fyrr í 

ritgerð). Sendur var tölvupóstur með kynningarbréfi og spurningalista á uppgefin tölvupóstföng 
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klasaverkefna samkvæmt heimasíðum þeirra. Tölvupósti var fylgt eftir með símtali til að 

tryggja að borist hafi viðtakanda og um leið að fá staðfestingu á þátttöku. Með 

spurningalistanum er ætlunin að fá mat klasastjóranna á þessum þáttum og bera þær niðurstöður 

að einhverju leyti saman við skilgreiningar og erlendar rannsóknir. Með því getum við fengið 

ákveðnar vísbendingar um að við séum með svipaðar áherslur í klasastarfsemi og annars staðar. 

Í spurningalistanum eru þrjár lykilspurningar um hlutverk, hæfni og áskoranir. Aðrar spurningar 

eru í fyrsta lagi til að fá upplýsingar um bakgrunn sem skýrt gæti mismun og öðru lagi til að fá 

frekari skýringar. Sumar spurningar hafa ákveðna skírskotun til annarra heimilda til 

samanburðar. Þátttakendur og spurningalista má sjá í viðauka 1. 

 

Gagnrýna má það að velja ákveðna klasa til skoðunar en ekki hafa slembiúrtak úr öllu klasastarfi 

á Íslandi. Hins vegar telur höfundur að það kost og þjóna tilgangi ritgerðar að velja þessa 

ákveðnu klasa sem hlotið hafa áðurnefnda bronsvottun. Með því fæst sameiginlegur grunnur til 

samanburðar þar sem þessi klasaverkefni hafa náð tilteknum þroska til að hljóta vottunina. Það 

á að gefa okkur til kynna að stjórnendur þeirra hafi náð að leysa ákveðin verkefni og hafa tekist 

á við sambærilegar áskoranir til að uppfylla kröfur um árangur sem þarf til að hljóta slíka vottun.  

Til eru nokkrar mögulegar leiðir til að afla þessarra upplýsinga. Safnað var gögnum sem eru að 

einhverju leyti lýsandi fyrir viðfangsefnið. Stuðst er megindlega aðferðafræði og notkun 

spurningakönnunar. Útfærsla aðferðarinnar setur þar ákveðnar takmarkanir s.s. varðandi 

persónuleg áhrif höfundar við val á spurningum og mögulega túlkun á gögnum. (Jonasson & 

Ingason, 2015) Hugsanlega er ekki heildarmyndin dregin alveg upp og öruggt að fleiri þættir 

eru áhrifavaldar á viðfangsefnið. Reiknað er með að niðurstöður af þessari athugun gefi 

einungis vísbendingar um hvernig þessum þáttum er háttað í raun. En höfundur telur samt 

mikilvægt sé að spyrja þessara spurninga. 

 

 

Niðurstöður 
Hér er settar fram niðurstöður úr spurningakönnun sem send var til átta klasaverkefna. Engin 

skilyrði voru sett á svörun spurninga. Svör bárust frá fimm aðilum (sjá viðauka) og svarhlutfall 

því 63%. Þessar niðurstöður eru eingöngu vísbendingar um stöðu mála en ekki tölfræðilega 

marktækar niðurstöður þar sem svo fáir svarendur eru á bak við þær. Skal því farið varlega í 

mikla túlkun á þeim.  

 

Aldur klasaverkefna 
Klasaverkefnin sem tóku þátt í könnuninni voru stofnuð á árunum 2009 til 2015 og eru því að 

meðaltali um fimm ára gömul, og reyndar öll svipað gömul nema það yngsta sem er einungis 

ársgamalt. Það elsta er sjö ára. Þessi klasaverkefni eru því frekar ung sem aftur getur mótað 

áherslur í starfi. 

 

Starfstími 
Starfandi klasastjórar í þessum verkefnum hafa meðalstarfsaldur í starfinu 3,1 ár. Stysti og 

lengsti starfstími er í samhengi við aldur klasanna, eitt og sjö ár. Það er stuttur tími en hér er 

heldur ekki um að ræða gömul verkefni. 

 



11 
 
 

Fyrri starfsvettvangur 
Fyrri starfsreynsla klasastjóra er mest í einkageiranum og allir hafa starfsreynslu úr þeim geira. 

Flestir þeirra hafa enga reynslu úr fjármálafyrirtækjum og félagarekstri. Fyrri starfsreynsla 

samkvæmt þessari samantekt er að meðaltali tæp 19 ár hjá þessum einstaklingum og eflaust 

ekki tæmandi listi. Sjá mynd 2. 

 

 
Mynd 2. Fyrri starfsvettvangur klasastjóra. Einungis niðurstöður frá fjórum 

þátttakendum. 

 

Hlutverk, hæfni og áskoranir 
 

 

 Mynd 3. Skipting hæfnisþátta klasastjóra í víddir hæfnisþátta verkefnisstjóra. 
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Teknir eru saman hæfnisþættir klasastjóra yfir hlutverk, hæfni og áskoranir, eins og þeir koma 

fram í niðurstöðum spurningakönnunar og flokkaðir inn í hæfnisvíddir verkefnastjórnunar 

(tæknivídd, bakgrunnsvídd og atferlisvídd) eins og skilgreindar eru í grunnviðmiðum IPMA um 

hæfni verkefnastjóra. (IPMA, 2006) Farin var sú leið að setja alla þrjá þættina (hlutverk, hæfni 

og áskoranir) saman í framsetningu niðurstaðnanna. Taldi höfundur það skila sér á skýrari hátt 

til lesanda og ekki þörf á því að skýra frá á frekari sundurgreiningu. Sjá mynd 3. 

 

Samskipti 
Hér eru teknar saman niðurstöður yfir við hverja klasastjórar hafa mest samskipti. Það er 

áætlað sem hlutfall af heildarsamskiptum. Sjá mynd 4. Þessi skipting í sjö flokka er að 

fyrirmynd rannsókna um evrópska klasa. (Sölvell, Lindqvist, & Ketels, 2013) Eðlilega hefur 

eðli klasaverkefnis áhrif á það hvar samskiptin liggja, sumar klasar eru rannsóknamiðaðir, 

sumir í ferðaþjónustu og aðrir tengdir viðskiptum og nýsköpun. 

 

 
 Mynd 4. Samskipti klasastjóra 

 

 

Umræður og ályktanir 
Niðurstöður spurningakönnunar eru í mörgum atriðum í samræmi við aðrar heimildir um svipað 

efni, það kemur ekkert nýtt fram en styður við það sem áður hefur verið skrifað og mælt. Klasar 

eru alþjóðlegt fyrirbæri og þróun þeirra virðist vera svipuð á Íslandi og annars staðar í Evrópu. 

Munurinn liggur sennilega mest stærðinni, smæð okkar þjóðfélags ræður þar auðvitað mestu 

um. Góðum árangri getum við samt náð líkt og aðrar þjóðir, samanber t.d. vottun þá sem 

íslenskir klasar hafa fengið. 
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Aldur klasaverkefna 
Klasaverkefnum hefur fjölgað hraðar síðasta áratuginn eða svo eins og kemur fram í stórri 

evrópskri rannsókn á klasastarfsemi frá árinu 2012. Þar var 59% klasaverkefna stofnuð eftir 

2007 svo þar var meirihluti þeirra um 5 ára gömul líkt og við höfum fundið hjá íslensku 

klasaverkefnunum. Þar sést líka að klasaverkefnum byrjar ekki að fjölga að ráði fyrr en eftir 

2000 og svo enn meira eftir 2006. Úrtak þessarar rannsóknar er þó mun stærra (356 

klasaverkefni) en þessi litla könnun hér en líklega helst þróunin hér í hendur við það sem er að 

gerast annars staðar í Evrópu þó stærðargráður séu aðrar. (Sölvell, Lindqvist, & Ketels, 2013) 

Aldur verkefnisins hefur svo einnig áhrif á starf klasastjórans. Það er dæmigert fyrir yngri klasa 

að klasastjóri þurfi í meira mæli að huga að uppbyggingu tengslanets og fjármögnun. 

 

Starfstími 
Starfstími klasastjóra tekur auðvitað mið af því hvað þessi klasaverkefni eru ung. Starfsreynsla 

þessara einstaklinga er hins vegar mun meiri. Hluti af þeirri reynslu var athuguð með því að 

kanna starfsreynslu á ákveðnum starfsvettvangi. 

Það er orðið algengara í dag að fleiri klasastjórar eru komnir með reynslu sem stjórnendur í 

klasaverkefnumm, og það er að skila sér vel í frammistöðu þeirra eins og kannski ætla mætti. 

Athugun leiddi í ljós að árangur innan klasans og aukin samkeppnishæfni klasa er í beinu 

samhengi við fjölda þeirra ára sem klasastjóri hefur starfað í klasaframtakinu. Klasastjóri þarf 

að geta hagnýtt sér aðferðir og verkfæri stjórnunar, einkum og sér í lagi verkefnastjórnunar og 

stjórnun nýsköpunar. (Sölvell, Lindqvist, & Ketels, 2013) 

 

Fyrri starfsvettvangur 
Það kemur ekki á óvart að horft sé til langrar reynslu við ráðningu í starf klasastjóra eins og því 

starfi hefur verið lýst. Það er líka greinilegt á niðurstöðum og öðrum heimildum að tilhneiging 

er til þess að klasastjórar komi frekar úr ákveðnum geirum atvinnulífs en öðrum. 

 

Hlutverk, hæfni og áskoranir 
Áhugavert að máta þessa þætti við hæfnisþætti verkefnastjórnunar en hafa verður skýrt í huga 

að þetta er ekki endanleg skilgreining því þættir skarast og tengjast innan hæfnisviðs og milli 

hæfnissviða eins og fram kemur í skýringum á grunnviðmiðunum. Því er hægt með nánari 

sundurgreiningu þátta að komast að einhverju leyti að annarri skiptingu. Niðurstöður gefa til 

kynna að bæði atferlisvídd og bakgrunnsvídd séu fyrirferðarmeiri á kostnað tæknivíddar. 

Sérstaklega er atferlisvíddin stór og er þá miðað við skiptingu í umfangi hverrar víddar í 

hæfnisauganu miðað við skilgreiningu IPMA (2006) og kemur fram einnig í bókinni 

Skipulagsfærni e. Helga Þór Ingason og Hauk Inga Jónasson (2012). 

Einnig má skoða frekari skilgreiningar á hlutverkum stjórnenda til að spegla við starf 

klasastjórans. Það setur betur í samhengi hversu fjölbreytt starf klasastjóra er. Skilgreiningar 

Mintzberg (1989) á tíu hlutverkum við stjórnun eiga t.d. mjög vel við marga þætti í starfi 

klasastjóra. Sú skilgreining er sett í þrjá flokka: samskiptahlutverk, upplýsingahlutverk og 

ákvarðanahlutverk. Við upptalningu á þeim sést hvað starf klasastjórans er í raun fjölbreytt því 

öll hlutverkin geta átt við hann. Það eru samskiptahlutverkin, að vera fyrirmynd, leiðtogi og 

tengslasnillingur. Upplýsingahlutverkin eru að fylgjast með umhverfi og innviðum, miðla 

hagnýtum upplýsingum og vera talsmaður. Ákvörðunhlutverkin eru frumkvöðull, deilustjórnun 

og umsjón auðlinda. (Mintzberg, 1989) Á síðasta áratug eða svo hefur líka starf klasastjórans 
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fengið fastari tilgang sem skilgreint hlutverk. Áður fyrr voru þetta mest hugsjónafólk og 

frumkvöðlar sem keyrðu áfram svona klasastarfsemi. (Sölvell, Lindqvist, & Ketels, 2013) Það 

er umhugsunarvert fyrir klasastjóra að reyna að nýta sér það gæðastarf sem er í gangi og fá 

frekari þjálfun í hlutverkinu, það hefur sýnt sig að skilar árangri fyrir klasastarfsemina. 

 

Samskipti 
Í ljósi þess hvað stór hluti starfs klasastjóra snýst um samskipti og tengslamyndun er ekki 

ólíklegt að hann þurfi og vilji efla sig á því sviði. Samskiptaþjálfun snýst mikið um það að koma 

á tengslum og efla tengsl við aðra. Tengslamyndun er samofin hegðun einstaklingsins og því 

hefur ýmiss konar hegðun og persónuleg hæfni í samskiptum áhrif á árangur tengslamyndunar. 

(Haukur Ingi Jónasson & Helgi Þór Ingason, 2012)  

Tengslastjórn hefur verið skilgreind sem einn af fjórum þáttum tilfinningagreindar, en hún er 

talin lykilhæfni í forystuhlutverki. Þessir fjórir þættir eru annars vegar sjálfsvitund og 

sjálfstýring, sem flokkað er sem persónuleg hæfni, og hins vegar félagsvitund og tengslastjórn, 

sem er flokkað sem félagshæfni og talið ákvarða hvernig við stjórnum tengslum. Tengslastjórn 

er svo nánar skilgreind í eftirfarandi atriði: „Hvetjandi forysta, áhrif, að byggja upp aðra, 

hvatamenn breytinga, deilustjórn, tengslamyndun, hópvinna og samstarf.“ (Goleman, Boyatzis, 

& McKee, 2002) Þessir þættir hafa mjög mikla skýrskotun í þætti nefnda um hæfni 

klasastjórans. 

 

Það er nokkuð skýrt að hlutverk klasastjórans eru oft mjög verkefnamiðað og það væri mjög 

áhugavert að skilgreina betur klasastarfsemi með innleiðingu á verkefnastjórnun í huga. 

Skilgreiningin fælist þá m.a. í því að sjá hvar starfsemin ætti best heima í samhengi við 

skilgreiningar um verkefni, verkefnastofn, verkefnaskrá og verkefnastofu. Samhliða því mætti 

yfirfara starfslýsingu klasastjóra og þá samræma hana í takt við hugsanlega uppfærða og meira 

verkefnamiðaða nálgun í klasastarfsemi og nánari skoðun á hæfnisþáttum. 

Þessi umfjöllun gæti dregið athygli að þáttum sem skipta verulegu máli í uppbyggingu 

þjóðfélags en eru kannski ekki alltaf mikið í umræðunni. Áherslan á hvað tengsl eru 

órjúfanlegur þáttur í öllu samstarfi og hvað þau geta haft mikil áhrif, bæði hvað góð tengsl fá 

áorkað miklu og hvað skortur á tengslum getur dregið úr mætti verkefna og jafnvel skaðað. 

 

 

Þakkir 
Við þessa hógværu rannsókn hef ég notið aðstoðar nokkurra aðila sem gert hafa kleift koma 

þessu efni á framfæri. Vil ég þakka leiðbeinanda mínum Páli Jenssyni fyrir jákvætt viðhorf og 

hvatningu og ráðleggingar. Einnig þakka ég Bob Dignen og Hauki Inga Jónassyni fyrir góð ráð 

og þátt í þróun hugmyndar. Þátttakendum í spurningakönnun eru líka færðar bestu þakkir fyrir 

framlagið, án þeirra hefði þetta ekki orðið til. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu og vinum fyrir 

veittan stuðning.  



15 
 
 

Heimildaskrá 
 

Blanvillain, S., Hurard, C., Mazari, B., & Degres, S. (2012). On Knowledge Usage and Innovation in 

Aeronautics Clusters Management. (K. International, Ritstj.) The Journal of Innovation 

Impact, 7(1), 177-190. Sótt frá http://inimpact.innovationkt.org/ 

Boja, C. (2011). Clusters Models, Factors and Characteristics. International Journal of Economic 

Practices and Theories, 1(1), 34-43. 

Bryndís Sigurðardóttir. (2010). Mat á árangri klasa sem stofnaðir voru í skjóli Vaxtasamnings 

Suðurlands og Vestmannaeyja árið 2007. Háskólinn á Akureyri, Akureyri. Sótt frá 

http://skemman.is/. 

CEE - Cluster Network. (2009). CMQ - Cluster Manager Qualification. Results of a comprehensive 

survey on tasks, skills & training needs of European cluster managers. PRO INNO Europe. 

Sótt 24. mars 2016 frá 

http://www.clusterplattform.at/fileadmin/user_upload/clusterbibliothek/624_CMQ-summary-

report_CEE-CN_090428.pdf 

Coletti, M. (2010). Technology and industrial clusters: how different are they to manage? Science and 

Public Policy, 37(9), 679-688. 

Comfort, J., & Franklin, P. (2014). The Mindful International Manager. London, Philadelphia, New 

Delhi: Kogan Page. 

Elvar Knútur Valsson. (2006). Klasar: lykilárangursþættir við undirbúning og framkvæmd 

klasaverkefna. MS-ritgerð. Reykjavík: Háskóli Íslands: Viðskipta- og hagfræðideild. 

Elvar Knútur Valsson, Karl Friðriksson, Runólfur Smári Steinþórsson, Sigurður Steingrímsson, & 

Sandra Brá Jóhannsdóttir. (2013). Klasar. Handbók um þróun klasa. (B. Hallgírmsdóttir, 

Ritstj.) Reykjavík: Nýsköpunarmiðstöð Íslands. 

ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis). (2016). Sótt 10. Apríl 2016 frá http://www.cluster-

analysis.org/benchmarked-clusters/clusterlisting 

Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. (2002). The New Leaders : Transforming the art of 

leadership into the science of results. Harvard Business School. 

Guðjón Örn Sigurðsson, & Runólfur Smári Steinþórsson. (2014). Klasaframtak og vottun klasastarfs. Í 

I. Hannibalsson (Ritstj.), Rannsóknir í félagsvísindum XV: Viðskiptafræðideild (bls. 1-13). 

Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

Hantsch, S., Kergel, H., Lämmer-Gamp, T., zu Köcker, G., & Nerger, M. (2013). Cluster management 

excellence in Germany. Berlin: European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). 

Haukur Ingi Jónasson, & Helgi Þór Ingason. (2011). Leiðtogafærni - sjálfsskilningur, þroski og þróun. 

Reykjavík: JPV útgáfa. 

Haukur Ingi Jónasson, & Helgi Þór Ingason. (2012). Samskiptafærni. Samskipti, hópar og teymisvinna. 

Reykjavík: JPV útgáfa. 

Helgi Þór Ingason, & Haukur Ingi Jónasson. (2012). Skipulagsfærni - verkefni, vegvísar og viðmið. 

Reykjavík: JPV útgáfa. 

Hittma'r, S., & Sroka, W. (2015). Mangement og network organizations. Heidelberg: Springer 

international publishing AG Switzerland. 



16 
 
 

Ingstrup, M. B. (2013). Facilitating different types of clusters. Management Revue, 24(2), 133-150. 

Ingstrup, M. B., & Damgaard, T. (2013). Cluster Facilitation from a Cluster Life Cycle Perspective. 

European Planning Studies, 21(4), 556-574. 

IPMA. (2006). NCB - Grunnviðmið IPMA um hæfni verkefnastjóra (IPMA Competence Baseline). 

Holland: International project management association: Íslensk þýðing útgáfa 3.00, maí 2012, 

Verkefnastjórnunarfélag Íslands. 

Jonasson, H. I., & Ingason, H. T. (2015). Ethical Considerations in Project Management Research. Í B. 

Pasian (Ritstj.), Designs, Methods and Practices for Research of Project Management (bls. 

143-152). Surrey: Gower publishing Limited. 

Kerzner, H. (02. april 2016). The future of project management. Sótt frá International Institute for 

Learning, Inc: http://assets.iirme.com/sites/iirme.com/Resources/Whitepaper-

FutureofProjectManagement.pdf 

Klofsten, M., Bienkowska, D., Laur, I., & Sölvell, I. (2015). Success factors in cluster initiative 

management: Mappin out the "big five". Industry and Higher Education, 29(1), 65-77. 

Kotter, J. P. (2012). Leading change. Boston: Harvard business review press. 

Management Mania. (28. apríl 2016). Sótt frá https://managementmania.com/en/icb-ipma-

competence-baseline 

Mintzberg, H. (1989). Mintzberg on management: Inside our strange world of organizations. New 

York: The Free press. 

Müller, L., Lämmer-Gamp, T., zu Kôcker, G., & Christensen, T. A. (2012). Clusters are individuals. 

New findings from the European cluster management. Copenhagen/Berlin: The Danish 

ministry of Science Innovation and higher education; VDI/VDE Innovation + Technik GmbH 

(VDI/VDE-IT). 

Orðabók.is. (12. april 2016). Ordabok.is - orðabókavefur. Reykjavík. Sótt frá 

http://www.ordabok.is/index.asp 

Porter, M. E. (1998). The Competitive Advantage of Nations. Hampshire: Palgrave. 

Schretlen, J.-H. (2011). Uncovering excellence in cluster management. PricewaterhouseCoopers. 

Sydow, J., Lerch, F., Huxham, C., & Hibbert, P. (2011). A silent cry for leadership: Organizing for 

leading (in) cluster. The Leadership Quarterly, 22, 328-343. 

Sölvell, Ö. (2008). Clusters – Balancing Evolutionary and Constructive Forces. Stockholm: Ivory 

Tower Publishers. 

Sölvell, Ö., Lindqvist, G., & Ketels, C. (2013). The Cluster Initiative Greenbook. Stockholm: Ivory 

Tower Publishers. 

Vottun klasastjóra - hagnýt viðmið. (19. mars 2016). Sótt frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands: 

http://www.nmi.is/studningur/klasar/vottun-klasastjora-hagnyt-vidmid/ 

 

  



17 
 
 

Viðauki 1 
 

 

Þátttakendur (klasaverkefni) sem svöruðu spurningalista: 
 

Álklasinn     Icelandic association of Aluminium producers cluster 

Íslenski jarðvarmaklasinn   Iceland Geothermal Cluster Initiative 

Íslenski sjávarklasinn   Iceland ocean cluster 

Katla jarðvangur   Katla Geopark 

Vitvélar Íslands   Icelandic Institute for intelligent machines 

 

 

Spurningalisti sem lagður var fyrir þátttakendur: 

 

Starfstími. Hvað hefur þú starfað lengi sem klasastjóri? 

Bakgrunnur. Hver er þinn fyrri starfsvettvangur (bakgrunnur)? 

 Gefnir voru eftirfarandi möguleikar: 

 Einkageiri 

Opinberi geiri 

Fræðistörf 

Fjármálafyrirtæki 

Félagarekstur (non-profit) 

 

Reynsla. Hvaða reynsla nýtist þér best í starfi sem klasastjóri? 

Hæfni. Hvaða hæfni telur þú helst þurfa í starf klasastjóra, t.d. menntun, reynslu, eiginleika? 

Áskoranir. Hverjar eru helstu áskoranir í starfi klasastjóra, hvað tekst hann á við? 

(5 atriði röðuð eftir mikilvægi, nr. 1 mikilvægast) 

Samskipti. Við hverja í samstarfsnetinu hefur klasastjóri mest samskipti? 

 Merkt var hlutfall við eftirfarandi aðila: 

Fyrirtæki 

Stjórnvöld 

Fjármálastofnanir 

Menntastofnanir 

Rannsóknastofnanir 

Aðrir klasar 

Alþjóðavettvangur 

 

Hlutverk. Hlutverk klasastjóra - hvernig er því best lýst? 

Annað. Annað sem þú vilt segja um starf klasastjóra eða hæfni til starfsins. 

 


