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Útdráttur 
Uppboðskerfi fiskmarkaða olli byltingu í sölu á fiski á Íslandi þegar það var kynnt til 
sögunnar og var það mikið hagsmunamál fyrir sjómenn og útgerðir á Íslandi. Þrátt fyrir að 
ýmsar leiðir hafi verið farnar til að bæta upplýsingaflæði og gagnsæi kerfisins með nýju 
upplýsingakerfi og heimasíðu þá virðist framboð enn vera sá þáttur sem hefur mest áhrif á 
verðmyndun sem veldur því að sjómenn og útgerðir virðast ekki vera að fá umbun fyrir bætta 
meðhöndlun.  
 
Markmið þessa verkefnis var að finna þau atriði sem ættu að koma fram í uppboðslýsingu á 
fiskuppboðum en eru ekki til staðar. Framkvæmd var þarfagreining þar sem meðal annars 
voru tekin viðtöl við mismunandi hagsmunaaðila uppboðskerfisins. Einnig var framkvæmd 
línuleg aðhvarfsgreining á raungögnum sem fengin voru frá Reiknistofu fiskmarkaða hf. og 
þessi gögn síðan greind til að finna út hvaða þættir það eru sem hafa mestu áhrif á verð á 
fiskuppboði. Einnig var gert líkan til að spá fyrir um uppboðsverð út frá þeim upplýsingum 
sem nú eru til staðar í kerfinu.  
 
Í ljós kom að hagsmunaaðilar bentu á þónokkra þætti þar sem bæta mætti upplýsingagjöf í 
uppboðskerfi fiskmarkaða. Nákvæmni spálíkansins sem fékkst er takmarkað þar sem fleiri 
þættir hafa áhrif á verðið en fram koma í uppboðslýsingu. 

Abstract 
The auctioning system for Icelandic fishmarkets brought a revolution to sale of fish in 
Iceland when it was introduced and was in the interest of fishermen and fish producers in 
the country. Even though multiple ways  have been tried to improve the flow of information 
and the transparency of the system with a new computer system and a improved website, the 
leading factor in price determation is the supply quantity which causes fishermen and fish 
producers to not get rewarded when they try to increase the quality of their product. 
 
The aim of this study was to find the features that should be in the prospectus Icelandic fish 
auctions but are not present. To carry out this work a requirement analysis was done for 
different groups of stakeholders linked to the auctioning system. A linear regression analysis 
was performed on actual data from Reiknistofa fiskmarkaða hf. (the fishmarkets information 
center) and the data was analysed to find out which features had the most impact on the price 
in the fish auction. A prediction model was also created for the auctioning price with the 
features that were in the current prospectus of the system. 
 
The result of this study is that the stakeholders pointed out quite a few features that might 
improve the information flow through the auctioning system for Icelandic fishmarkets. The 
accuracy of the obtained prediction model is limited as more variables effect the price than 
are available in the current auction system. 
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Formáli  
Ritgerð þessi er 60 eininga meistaraverkefni til Reikniverkfræðigráðu við Háskóla Íslands. 
Verkefnið er skrifað og unnið undir handleiðslu Sigurjóns Arasonar, yfirverkfræðings hjá 
Matís og prófessors í matvælaverkfræði við Matvæla- og næringarfræðideild  og Ólafs 
Péturs Pálssonar prófessors við Iðnaðarverkfræði- vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild. 
 
Undirbúningur verkefnisins hófst í raun og veru árið 2006 þegar skýrsluhöfundur hóf störf í 
íslenksum sjávaraútvegi.  Næstu 9 ár, eftir ýmis störf við sjómennsku, í frystihúsi, við 
slægingu, ýmsar veiðar og á fiskmörkuðum var undirbúningur fyrir verkefni að þessum toga 
orðin nægjanlegur og var þá hafist handa að finna lokaverkefni. Áhuginn á fiskmörkuðum 
eftir 5 ára vinnu þar og áhugi á gerð hugbúnaðar réði þá miklu þegar ákveðið var að skoða 
uppboðskerfi fiskmarkaða og gera rannsókn og þarfagreiningu á því. 
 
Hafist var handa formlega við undirbúning fyrir verkefnið sumarið 2015 með viðtölum við 
fiskkaupendur, fiskmarkaði og fleiri aðila sem tengdust uppboðskerfi fiskmarkaða. Samhliða 
námi var unnið að verkefninu fram til sumarsins 2016 þegar lokahönd var lögð á verkefnið 
sem samtvinnar áhuga skýrsluhöfundar á sjávarútvegi, fiskmörkuðum, hugbúnaðargerð og 
reiknilíkönum. 
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1 Inngangur 
Fiskmarkaðir hafa verið mikil búbót fyrir sjómenn á Íslandi frá því þeir hófu göngu sína árið 
1986 (Eyjólfsdóttir, 2012). Meginmarkmið fiskmarkaða var að koma jafnvægi á fiskverð í 
landinu þar sem fiskverð var áður fyrirfram ákveðið af sérstakri verðlagsstofu og var mun 
lægra en á mörkuðum í Evrópu. Því fékkst hærra verð fyrir að senda fisk í útflutning heldur 
en selja fisk innan Íslands. Því var ákveðið að stofna ferskfisksmarkað svo að allir 
fiskkaupendur sætu við sama borð, útflytjendur, fiskverkendur og smásalar. Stofnun 
fiskmarkaða var umdeild ákvörðun og er hún umdeild en þann dag í dag. Fiskmarkaðir eru 
mikið í umræðunni enda eru mikil verðmæti sem fara þar í gegn. Árið 2014 var rúmlega 
fimmti hver fiskur sem landað var við Ísland seldur í gegnum fiskmarkaði og uppboðskerfi 
þeirra. Í tölum þýðir það að seld voru 103 þúsund tonn af fiski í gegnum markaðina og veltan 
nam alls tæpum 31 milljarði króna á mörkuðunum fyrir árið 2014 og þar af var sala á afla 
tæpir 27 milljarðar og 4 milljarðir voru í gjöld og þess háttar kostnað. (Gíslason, 2015; 
Reiknistofa fiskmarkaða -c) 
 Miðlægt uppboðskerfi er í rekstri á Íslandi í gegnum Reiknistofu fiskmarkaða hf. 
(RSF). Þeir tengja alla fiskmarkaði í eitt uppboðsnet og þar eru yfirleitt um 80-90 kaupendur 
daglega að kaupa fisk í fjarskiptum ásamt því að nota kerfið til að halda utan um 
peningaflæði milli útgerða, kaupenda, fiskmarkaða og hins opinbera (Reiknistofa 
fiskmarkaða, -a). 

Starfsemi RSF byggir fyrst og fremst á því að veita fiskmörkuðum tölvuþjónustu. 
Undanfarin ár hafa þeir þróast yfir í það að veita einnig kaupendum og útgerðum ýmsa 
tölvuþjónustu þegar kemur að reikningahaldi og öðru bókhaldstengdu. RSF er í eigu þriggja 
fiskmarkaða á Íslandi en það eru Fiskmarkaður Suðurnesja (FMS), Fiskmarkaður Íslands 
(FMÍS) og Fiskmarkaður Vestmannaeyja (Reiknistofa fiskmarkaða, -a; Eyjólfsdóttir, 2012). 
 Verkefnið snýst að mestu leyti um það að rannsaka núverandi uppboðskerfi 
fiskmarkaða og greina hvað betur mætti fara í upplýsingagjöf og hvernig leggja mætti drög 
að nýju kerfi sem veitir þær upplýsingar sem viðskiptavinir þarfnast í gegnum kerfið hverju 
sinni. Ástæðan fyrir því að farið var út í þetta verkefni er reynsla skýrsluhöfundar af störfum 
á fiskmörkuðum og í sjávarútvegi. Þetta verkefni er unnið í samvinnu við fyrirtækið Matís 
en þar er unnið að fjölbreyttum verkefnum í matvælaiðnaði þar sem áhersla er lögð á 
nýsköpun og verðmætaaukningu (Matís, e.d.). Með þeirri samvinnu komst skýrsluhöfundur 
í samband við fremstu fiskvinnslur og útgerðir á Íslandi. Fiskverkendur sem fyrir voru í 
samstarfi við Matís til að efla verðmætasköpun í sjávarútvegi og er það eitt af markmiðum 
þessa verkefnis, því verðmætasköpun á sér ekki aðeins stað í virðiskeðjunni þegar 
fiskvinnsla hefst heldur byrjar hún um leið og fiskur er veiddur og verðmæti geta aukist og 
minnkað alla leið þangað til fiskur er komin á disk neytenda. Þess vegna eru fiskmarkaðir 
stór og mikilvægur hluti af keðjunni sem getur leitt til aukinni verðmæta sjávarafurða. 
 Skýrsluhöfundur komst í samband við RSF og var verkefnið unnið með aðstoð frá 
þeim. Einnig er skýrsluhöfundur fyrrverandi starfsmaður hjá Fiskmarkaði Suðurnesja hf. 
(FMS) og veittu þeir einnig viðtöl og aðstoð sína við verkefnið. Flest viðtöl í verkefninu 
voru tekin við fiskvinnslur sem kaupa fisk í gegnum núverandi uppboðskerfið og voru þau 
valin útfrá tengslum fyrirtækja við önnur verkefni sem þau eru í samstarfi við Matís og 
tengslum skýrsluhöfundar við fyrirtækin. Einnig voru tekin viðtöl við fleiri aðila sem 
tengjast uppboðskerfinu og verður rætt um þau síðar í skýrslunni. 
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Einhver óánægja hefur verið með störf fiskmarkaða í gegnum tíðina og hafa verið 
gerðar nokkrar úttektir á þeim í ýmis verkefnum og hafa margar hverjar áhugaverðar 
niðurstöður. Meistaraverkefnið Fiskmarkaðir (Wendel, 1995) í vélaverkfræði árið 1995 
fjallaði af miklum hluta um ferskfiskmarkaði og verðmyndun á fiskmörkuðum. Þar er unnið 
með sölugögn frá RSF og söluskrár frá FMS. Gert var grein fyrir þeim þáttum sem taldir 
voru stýra verði á Íslenskum fiskmörkuðum og niðurstöður umfjöllunarinnar bentu til þess 
að ýmsir þættir í meðhöndlun á afla á ferskfiskmörkuðum hefðu áhrif á verð. Samkvæmt 
niðurstöðum í því verkefni þá voru það áhrifaþættirnir árstími, veiðarfæri, aldur, stærð, 
heildsölumagn uppboðsdags og afurðaverð sem höfðu áhrif á verðmyndunina (Wendel, 
1995). 
 Árið 1998 var gerð rannsókn á þörfum viðskiptivina gagnavart upplýsingagjöf frá 
RSF. Niðurstöður hennar leiddu í ljós að upplýsingarnar væru mikilvægar en ekki 
nægjanlega áreiðanlegar. Þar var bent á þær upplýsingar sem þyrfti að bæta en að mati 
kaupenda sem tóku þátt í þeirri rannsókn þá þurfti helst að bæta upplýsingar þegar kemur að 
stærð og meðalstærð fisks og gæða hans. Einnig var bent á þær upplýsingar sem voru ekki 
aðgengilegar í gegnum uppboðskerfið en kaupendur vildu vita þær og það var mat á ísun á 
afla, hita í fiskholdi þegar hann kemur inn í fiskmarkaðina og bættar dagmerkingar á aflanum 
til að vita um aldur hvers fiskikars fyrir sig. Rannsóknin sýndi einnig fram á það að 
fiskmarkaðurinn væri seljendamarkaður, það er að meiri eftirspurn sé eftir fiski heldur en 
framboð og það leiðir til þess að minni verðmunur er á góðum fisk og lélegum fisk sem er 
ekki mjög hvetjandi fyrir seljendur að gera betur þegar það kemur að meðferð afla (Egilsson, 
1998). 

Í meistaraverkefni Gígju Eyjólfsdóttur árið 2012 sem bar heitið Starfshættir á 
Íslenskum fiskmörkuðum var framkvæmd ítarleg þarfagreining á íslenskum fiskmörkuðum 
og fundnar leiðir sem hægt væri að nota til úrbóta. Áhugavert var að sjá að mikið af því sem 
kom fram í niðurstöðum hafði komið fram áður í fyrri úttektum á fiskmörkuðum en þar kom 
einnig fram að sérstaklega forsvarsmenn fiskmarkaða og seljenda töldu að ekki væri þörf á 
breytingum vegna þess að markaðirnir væru fyrst og fremst seljendamarkaðir og öll sú vinna 
og fjármunir væru í raun til einskis ef framboð væri lítið. Í niðurstöðum var talað um að aðal 
vandamál fiskmarkaða væri nýtni á þeim tækjum og tólum sem eru til staðar og að virkja 
þyrfti núverandi kerfi til að taka á gæðaþáttum og tryggja sanngjarna verðlagningu á hráefni. 
Niðurstöður leiddu í ljós að helstu upplýsingar sem kaupendum vantaði í gegnum 
uppboðskerfi fiskmarkaða væri veiðisvæði og kæling og einnig vantaði uppá áreiðanleika 
upplýsinga, það er að upplýsingarnar sem voru aðgengilegar væri ekki alltaf réttar 
(Eyjólfsdóttir, 2012). 
 

1.1 Bakgrunnur verkefnisins 
Framþróun atvinnuvegar og bæting á upplýsingagjöf er eitthvað sem fiskmarkaðir og allir 
aðrir verða að hafa að leiðarljósi í starfsemi sinni. Því eru mikilvægt að verkefni sem þetta 
sé hluti af starfsemi fiskmarkaða, að vera alltaf að leitast við að gera betur í upplýsinggjöf, 
meðhöndlun á afla og allri þeirra vinnu. Koma til móts við þarfir allra sinna viðskiptavina, 
bæði seljenda sem og kaupenda. Mikilvægt er fyrir öll þjónustufyrirtæki að staðna ekki og 
leitast alltaf við að aðlagast nýjum þörfum og nýrri tækni. Svo virðist vera sem fiskmarkaðir 
hafi staðnað undanfarin ár. Ekki hefur mikið breyst og álit kaupenda að miklu leyti það sama 
og hefur verið í gegnum úttektir sem teknar hafa verið á fiskmörkuðum í gegnum tíðina. 
Mikið af sömu niðurstöðum koma fram í rannsóknum hjá Ara Wendel 1994, Ragnari Egils 
árið 1998, Sjávarútvegsráðuneytinu árið 2002 (Sjávarútvegsráðuneytið, 2002), Frey 
Antonssyni og fleirum árið 2009 og svo hjá Gígju Eyjólfsdóttur árið 2012. Í öllum þessum 
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verkefnum er talað um að upplýsingar séu ekki áreiðanlegar, að fiskmarkaðir séu 
seljendamarkaðir og að oft vanti upplýsingar (Eyjólfsdóttir, 2012). 

Skýrsluhöfundur er fyrrverandi starfsmaður á fiskmarkaði og veit fyrir víst að 
upplýsingar sem núverandi uppboðskerfi fiskmarkaða veitir hafa ekki breyst frá árinu 2002. 
Svo virðist vera sem fiskmarkaðir hafi ekki notast við þessi verkefni að öllu leyti og séu ekki 
tilbúnir að veita viðskiptavinum sínum þá þjónustu sem þeir vilja. 
 

1.2 Markmið verkefnisins 
Tilgangur þessa verkefnis er að komast að því hvernig hægt sé að bæta uppboðskerfi 
fiskmarkaða og komast að því hvað það er sem hefur áhrif á uppboðsverð. 
Rannsóknaspurningarnar verkefnisins eru eftirfarandi: 
 

1. Munu nýstárlegar aðferðir við miðlun upplýsinga í gegnum uppboðskerfis bæta 
meðhöndlun afla með gæði í huga og auka dreifni verðs? 

2. Er þörf á breytingum á uppboðskerfi og starfsemi fiskmarkaða? 
3. Er hægt að bæta/efla rekjanleikann í gegnum fiskmarkaði með nýjustu tækni og 

nýjum aðferðum? 
4. Hvaða breytur hafa mest áhrif þegar verð á fisk er ákveðið á uppboði?  
5. Eru einhverjar upplýsingar sem gefnar eru í uppboðum sem skipta litli máli hvað 

varðar verðmyndun? 
 
Spurningarnar leitast allar við finna svör sem hjálpa við að finna leiðir til þess að bæta 
núverandi uppboðskerfi og hvort að verðmyndun sé alfarið háð upplýsingum frá 
fiskmörkuðum. Markmið verkefnisins er að finna hvað þarf að gera til að bæta 
uppboðskerfið með hjálp frá hagsmunaaðilum þess og notendum. 
 

1.3 Uppbygging skýrslu 
Skýrslan skiptist í tvo meginhluta. Í byrjun er inngangur og svo er viðfangsefni verkefnisins 
lýst. Þar á eftir byrjar fyrri hluti sem ber heitið Þarfagreining fyrir uppboðskerfi fiskmarkaða. 
Sá hluti fjallar um ferli þarfagreiningar og skiptist niður í þrjá hluta sem eru forvinna og 
greining, aðferðir og framkvæmd og svo niðurstöður þessa hluta. Þar á eftir kemur annar 
hluti sem heitir Þættir sem hafa áhrif á verð á fiskuppboðum. Sá hluti fjallar um gerð 
spálíkans fyrir verð í uppboðskerfinu og skiptist í þrjá hluta sem eru forvinna og greining, 
aðferðir og framkvæmd og svo niðurstöður. Í lok ritgerðarinnar kemur svo samantekt af 
niðurstöðum verkefnisins, ályktanir og lokaorð. 
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2 Viðfangsefnið 
Í verkefninu verður lögð áhersla á að skoða uppboðskerfi fiskmarkaða á Íslandi og þau kerfi 
sem notuð eru í tengslum við það, fá umsögn og mat frá notendum og hagsmunaaðilum 
þeirra í þeim tilgangi að finna leiðir til þess að bæta upplýsingaflæði kerfisins og verða við 
óskum notenda þess, sem eru viðskiptvinir kerfisins.  Framkvæmd verður ítarleg 
þarfagreining á kerfinu og í samvinnu við notendur þess, sem eru þrennskonar en þeir eru 
kaupendur, seljendur og milliliðir sem eru fiskmarkaðir. Útfrá þarfagreiningu verður útbúin 
skjölun á kerfinu sem inniheldur þarfir þess og væri hægt að nota sem grunn til að smíða 
nýtt og endurbætt kerfi eða til frekari rannsókna á kerfinu. Einnig verður framkvæmd 
rannsókn á uppboðsaðferð núverandi kerfis og útbúið spálíkan fyrir þá uppboðsaðferð til að 
finna þá þætti sem hafa áhrif á verð hverju sinni á uppboði eininga í kerfinu hverju sinni. 
Notuð verða raungögn og breytur sem geta haft áhrif á tilboð kaupanda fundnar útfrá 
raunverulegum uppboðsgögnum. 

Uppboðskerfi fiskmarkaða er rekið af Reiknistofu fiskmarkaða hf. (RSF) en fyrirtækið  
er rekið sem reiknistofa og tölvuþjónusta fyrir fiskmarkaði á Íslandi. Fyrirtækið tengir saman 
alla fiskmarkaði landsins en þeir eru 13 talsins og eru staðsettir á 25 stöðum víðsvegar um 
Ísland. RSF heldur einnig utan um allar þær greiðslur sem eiga sér stað á milli kaupenda, 
útgerðar, fiskmarkaða og hins opinbera og eru því mikilvægur partur hjá öllum þeim 
útgerðum sem nýta sér þjónustu fiskmarkaða. Enginn fiskmarkaður er starfandi á Íslandi sem 
ekki nýtur þjónustu af uppboðskerfi RSF. Dæmi um umfang kerfisins er að árið 2014 var 
selt rúmlega 103 þúsund tonn í gegnum uppboðskerfið fyrir um 27 milljarða króna 
(Reiknistofa fiskmarkaða, -a). 

 

 
 

Mynd 2.1 Uppbygging núverandi uppboðs- og fiskmarkaðskerfis 
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Uppboðskerfið kallast Fisknet og samanstendur af tveimur kerfum, sölu- og uppgjörskerfinu 
Boða annars vegar og uppboðsklukku hins vegar. Bæði kerfin eru hönnuð upphaflega af 
belgíska fyrirtækinu Aucxis upphaflega en var þeim svo breytt  í samvinnu við RSF til að 
aðlaga þeirra kerfi að starfsemi RSF (Reiknistofa fiskmarkaða hf., e.d.-b). Einnig heldur RSF 
úti heimasíðu þar sem hægt er að finna margar hagnýtar upplýsingar um uppboð hvers dags 
fyrir sig og öll kaup og sölur, því má segja að þetta uppboðskerfi samanstendur af þremur 
kerfum sem eru þrír mismunandi hugbúnaðir og eru notuð eins og sjá má á mynd 2.1. 
Ætlunin með verkefninu í byrjun var að sameina þessi þrjú kerfi í einn hugbúnað, sem 
vefsíðu með uppbyggingu eins og sjá má á mynd 2.2. RSF höfðu haft svipaðar hugmyndir 
um framþróun síns kerfis, því tóku þeir vel í það að vera í samstarfi í gegnum verkefnið og 
veittu þær upplýsingar sem óskað var eftir. 
 
 

 
 

Mynd 2.2 Uppbygging nýs og endurbætts kerfis 

Fyrirtækið Aucxis sem vinnur í samstarfi við RSF er belgískt fyrirtæki sem sérhæfir sig í 
kerfum, sér í lagi uppboðskerfum. Það er leiðandi fyrirtæki í uppboðskerfum um alla Evrópu 
og eru þeirra kerfi notuð í fjölmörgum tegundum af uppboðum eins og til dæmis 
blómauppboð, bílauppboð, ávaxtauppboð og fiskuppboð svo eitthvað sé nefnt. Hvert kerfi 
er í grunnin það sama en er sniðið að kaupendum hugbúnaðarins í hvert skipti sem kerfin 
eru seld út og gerð eins og sá uppboðsaðili vill hafa þau. Aucxis þekkja því fjöldan allan af 
uppboðsaðferðum, þó sögðu þau að það væru sumar aðferðir vinsælli en aðrar og þá einkum 
hollenska uppboðsaðferðin sem er hin margfræga klukka sem telur niður og hefur verið 
notuð í yfir 60 ár á uppboðum víðsvegar um heim. Aucxis hefur verið starfandi frá 1983 og 
hafa starfsmenn þess og eigendur því mikla reynslu af  uppboðum og kerfum í kringum þau 
(Aucxis, 2016). Einn af starfsmönnum Aucxis, Tom De Decker, tók sér tíma til að ræða við 
skýrsluhöfund um þeirra vinnu og þeirra hugbúnað og rætt verður meira um það síðar í 
verkefninu.  

Í þessum kafla verður nú farið í að afla þekkingu á því viðfangsefni sem rannsóknin 
byggir á og þau kynnt áður en farið verður í greiningu á uppboðskerfinu og þeirri 
uppboðsaðferð sem notuð er í núverandi kerfi. 
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2.1 Almennt um uppboð 
Uppboð á hinum ýmsu hlutum á sér langa sögu. Hægt er að rekja fyrstu uppboð 
mannkynssögunar til ársins 500 fyrir Krist og þar eftir má finnar ýmsar heimildir um að 
uppboð hafi átt sér stað víðs vegar um heiminn en það var í kringum aldamótin 1800 sem 
notkun uppboða jókst gríðarlega (Krishna, 2010). Þá voru sett á lagginar allnokkur 
uppboðshús víðsvegar um heiminn, þau fyrstu voru í Svíþjóð svo fylgdu Englendingar eftir. 
Í þeim húsum fór uppboð fram og kaupendur mættu á staðinn til þess að bjóða í hluti og 
fengu þá svo afhenda, gengu frá greiðslum o.s.frv. Uppboðshús sem þessi eru enn starfræk í 
dag og sum þeirra ennþá undir sama nafni og á þessum tíma (Krishna, 2010). 
 Það var ekki fyrr en í kringum 1960 sem var farið að skoða nánar uppboðskenninguna 
(e. auction theory) þ.e.a.s. hugmyndafræðina í kringum uppboð og uppboðsaðferðir. Sá 
maður sem talinn er forsprakki uppboðskenningarinnar var  William Vickrey. Hann var 
fyrstur til að nota hugmyndafræði leikjafræðinnar (e. game theory) til að lýsa virkni uppboða 
og útfrá þessum hugmyndum hans varð til sú tegund hagfræðinnar sem nefnd er 
uppboðsfræði (Milgrom, 2004). Byrjað var að nota þessi uppboðsfræði á árunum 1993-94 
og er oft talað um að það marki upphaf þeirra þegar byrjað var að bjóða upp rafsegulbylgjur 
í Bandaríkjunum. Þrátt fyrir að Vickrey hafi byrjað með sínar hagfræðirannsóknir á 
uppboðum á sjöunda áratugnum þá hafði það lítil áhrif á uppboð þess tíma en þarna notuðust 
Bandaríkjamenn við hugmyndir Vickrey til að hanna og búa til sitt uppboð og í framhaldi að 
því fylgdu aðrir eftir og fræðin dreifðust víðsvegar um heiminn í 6 heimsálfum og höfðu 
mikil áhrif á stuttum tíma og árið 1996 fékk William Vickrey Nóbelsverðlaunin í hagfræði 
(Milgrom, 2004). 
 Í dag fara langflest uppboð fram í gegnum internetið. Bæði í gegnum heimasíður og í 
gegnum uppsettan hugbúnað eins og notaður er hjá RSF. Þó eru  enn til uppboðshús sem 
halda uppboð, þá aðallega á antík listmunum og þess háttar gersemum sem eru dýr og þykir 
það hátíðleg athöfn þegar slíkir munir eru boðnir upp (The Economist, 1999). Einnig fara 
fram uppboð hjá sýslumannsembættum á Íslandi en þá er verið að bjóða upp eignir 
einstaklinga vegna vangoldina skulda. 
 

2.1.1 Uppboðsaðferðir 

Uppboðsaðferðir eru misjafnar eins og þær eru margar. Fjölmargar uppboðsaðferðir hafa 
verið skilgreindar í heiminum og notast hefur mikið við tölvutækni við framkvæmd uppboða 
og þá hafa oft verið notuð reiknirit. Ekki er hægt að segja til um hvort önnur uppboðsaðferð 
sé betri en hin heldur er hægt að skoða hvaða aðferða hentar hverju sinni, því misjafnar eru 
þarfirnar og oft er erfitt að meta það hvað er góð uppboðsaðferð.  

Nokkrar uppboðsaðferðir eru notaðar við fiskuppboð í heiminum í dag. Í viðtali við 
Tom De Decker, upplýsingatæknistjóra hjá Aucxis benti hann á þær uppboðsaðferðir sem 
þeir hafa notað í sínum kerfum. Þeir eru hins vegar ekki eingöngu í fiskuppboðum en þeir 
notast aðallega við tvær mismunandi uppboðsaðferðir í þeirra fiskuppboðskerfum. Sú 
uppboðsaðferð sem er langmest notuð hjá þeim fylgir niðurtalningaraðferð (e. descending-
price auction) og er kölluð hollenskt uppboð (e. dutch auction). Sú aðferð er notuð í öllum 
þeirra kerfum en stundum notast þeir við breytta útgáfu af aðferðinni sem þeir kalla 
upptalningaraðferð (e. the going up principle) en þeir kalla það einnig franskt uppboð (e. 
french auction) þar sem þeir gerðu þessa aðferð af ósk franskra fiskmarkaða sem vildu bæta 
við hollensku uppboðsaðferðina (Decker, 2015). 

Í kringum aldamótin seinustu voru tvær uppboðsaðferðir notaðar á Íslandi, annars 
vegar hollenska uppboðsaðferðin og hins vegar enska uppboðsaðferðin (e. english auction) 
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en sú aðferð er þekktasta og algengasta uppboðsaðferð í heiminum í dag og er notuð út um 
allan heim í alls konar uppboðum (Guðlaugsson, 2015; Krishna, 2010). Einnig fann Vickrey 
upp á uppboðsaðferð sem hann kallaði annars verðs uppboð (e. second price auction) sem 
hefur meðal annars verið notuð við uppboð á rafsegulbylgjum í Bandaríkjunum en einnig 
hefur það verið notað við fiskuppboð í Japan og er notuð, með smá breytingum, til að bjóða 
í auglýsingapláss á síðum hjá Google (Krishna, 2010; Edelman o.fl., 2007). Hér höfum við 
nú fjórar mismunandi uppboðsaðferðir sem eru notaðar eða hafa verið notaðar við 
fiskuppboð í heiminum í dag. 

Hollenskt uppboð fylgir uppboðsklukku sem telur niður. Í byrjun er valið hátt 
viðmiðunarverð, sem talið er mun hærra en viðskiptavinur mun bjóða, það verð er fundið út 
frá fyrra verði af eins vöru, og svo byrjar verðið að falla niður um eina verðeiningu (krónur 
eða annan gjaldeyri) í einu á vissum hraða þangað til að einhver kaupandi velur að bjóða og 
þá stoppar uppboðið og kaupandinn eignast uppboðshlutinn. Þá var söluverð hæsta 
mögulega verð sem einhver kaupandi var til í að borga. Sjá má flæðið í hollensku uppboði á 
mynd 2.3. Það sem þarf að hafi í huga hvað þessa aðferð varðar er að jafna tíma kaupenda. 
Nettengingar eru ekki jafn góðar allstaðar og því þarf að jafna tímann ef margir eru að bjóða 
í á svipuðum tíma og eftir að boð hafa borist þá er jafnað tímann hjá öllum og athugað hver 
bauð í fyrstur. Oft getur verið mjótt á mununum og þetta var eitthvað sem frönskum 
viðskiptavinum Aucxis fannst ábótavant og komu þá með hugmyndina að frönsku uppboði 
(e. french auction). 
 

 
 

Mynd 2.3 Flæðirit fyrir hollenskt uppboð 

 
Enskt uppboð (e. english auction) er þekktasta mynd uppboðs og sú elsta. Aðferðin gengur 
út á það að fengið er boð frá kaupendum og svo bjóða kaupendur í uppboðshlutinn hærra og 
hærra þangað til að enginn býður og þá fær hæstbjóðandi vöruna. Þegar svona uppboðskerfi 
eru útfærð í hugbúnaði þá er byrjað á einhverju lágu byrjunarverði og þeir notendur sem eru 
inn í kerfinu geta svo boðið í, ef það kemur boð, þá er hækkað verð og óskað eftir boði í það 
verð. Ef ekkert boð fæst, á til dæmis fjórum sekúndum, þá er uppboðshluturinn seldur 
hæstbjóðanda, sem átti síðasta boð (Krishna, 2010). Á mynd 2.4 má sjá hvernig flæðið er í 
ensku uppboði. 
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Mynd 2.4 Flæðirit fyrir enskt uppboð 

 
Uppboðskerfi sem notaði ensku aðferðina var eitt sinn notað á Íslandi, það var undanfari 
kerfisins sem RSF notar í dag og um tíma voru þau bæði notuð í einu. Samkvæmt 
starfsmönnum RSF og starfsmönnum FMS sem rætt var við þá voru verð í kerfunum svipuð 
þó svo að notast var við sitthvora uppboðsaðferðina. Hins vegar var mun fljótlegra að notast 
við Hollensku uppboðsaðferðina en þá oft þurftu menn að hafa hraðari hendur og sumum 
kaupendum fannst það ekki sanngjarnt (Guðlaugsson, 2015; Kristjánsson, 2015). 

Franskt uppboð er mjög svipað og það hollenska en þá er byrjað á sama hátt. Í byrjun 
er valið hátt viðmiðunarverð svo byrjar verðið að falla niður um eina krónu í einu á vissum 
hraða þangað til að einhver kaupandi velur að bjóða en ef að fleiri en einn kaupandi sem 
buðu með mjög litlu millibili, til dæmis hálfri sekúndu eða svo, þá byrjar uppboðið að telja 
upp frá því verði. Uppboðið telur upp um eina krónu og aðeins þeir sem buðu eru með. Það 
er talið þangað til að allir nema einn hefur dregið sig til baka úr upptalningunni, þá eignast 
hann uppboðshlutinn. Það má segja að þessi aðferð sé blanda af hollensku uppboðsaðferðinni 
og ensku uppboðsaðferðinni. Sjá má á mynd 2.5 hvernig flæðið er í frönsku uppboði 
(Decker, 2015). 

 

 
Mynd 2.5 Flæðirit fyrir franskt uppboð 

 
Ein aðferð í viðbót sem skoðuð er kallast annars verðs uppboð (e. second price auction) eða 
Vickrey-uppboð sem er kennt nóbelsverðlaunahafan William Vickrey (Vickrey, 1961). Sú 
uppboðsaðferð hefur ekki verið notuð hér á landi eða í uppboðshugbúnað Aucxis eftir því 
sem vitað er. Annars verðs uppboð þýðir að sala á uppboðshlut fer fram á næst hæsta boði 
sem gert var. Vickrey-uppboðið er hljóðlátt uppboð en þá bjóða kaupendur í uppboðshlut 
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með því að gera tilboð, skrifa inn tölu til að bjóða í með það í huga að hæstbjóðandi fær 
uppboðshlutinn á næst hæsta boðinu. Þegar þessi aðferð er útfærð í hugbúnaði þá er til dæmis 
hægt að hafa 5-8 sekúndur sem kaupendur hafa til að ákveða það verð sem þeir vilja bjóða í 
uppboðshlutinn. Þegar tímanum er lokið þá er farið yfir boðin og hæstbjóðandi fær 
uppboðshlutinn en ekki á því verði sem hann bauð heldur á verðinu sem næsthæstbjóðandi 
bauð. Ástæðan fyrir því að næsthæsta verði er lokaverðið er sú að verið er að reyna að fá 
kaupendur til að bjóða sem hæst, sitt hæsta mögulega verð því þeir vita að þeir munu alltaf 
þurfa að borga lægra verð en það (Krishna, 2010). Sjá má einfalda skýringar mynd af flæði 
annars verðs uppboðs á mynd 2.6. 

 

 
Mynd 2.6 Flæðirit fyrir annars verðs uppboð 

 
Þessi uppboðsaðferð er mikið notuð í dag, til dæmis fyrir uppboð á auglýsingaplássum á 
heimasíðum hjá Google og Ebay, hins vegar á aðeins öðruvísu máta en þá er oft boðið upp 
mörg auglýsingapláss í einu og hæstbjóðandi fær besta plássið á næsthæsta uppboðsverðinu, 
næsthæstbjóðandi fær svo næstbesta plássið á þriðja hæsta verðinu og svo framvegis 
(Edelman o.fl., 2007). Mörgum þykir þessi aðferð svipa mikið til ensku 
uppboðsaðferðarinnar á þann veg að það hvetur kaupendur til að bjóða í það verð sem þeir 
raunverulega geta boðið í vöruna en eru ekki að reyna að bjóða sem minnst í vöruna eins og 
vill oft gerast í hollensku aðferðinni (Krishna, 2010).   

Þessar aðferðir henta allar fyrir fiskuppboð og sönnun þess er að þær eru notaðar sem 
slíkar á einhverjum stöðum í heiminum. Forsvarsmenn fiskmarkaða og aðrir hagsmunaðilar 
voru þó sammála að núverandi uppboðsaðferð, hollenska aðferðin, henti óneitanlega vel 
vegna gríðarlegs framboðs sem oft er á fiskmörkuðum hérlendis. Það tekur stuttan tíma að 
bjóða upp mikið magn og er það mikill kostur. Hins vegar væri klárlega hægt að rýna betur 
í þær uppboðsaðferðir sem notaðar eru annars staðar og athuga hvort ekki væri hægt að finna 
leið til að seljandi geti fengið sem hæst verð hverju sinni. Franska uppboðsaðferðin kemur 
einmitt inn fyrir það að ef margir eru að berjast um sama bitann þá er þeim gefið tækifæri að 
hækka boð sitt. Það skilar sér í hærra verðir og eykur einnig tækifæra kaupenda til að kaupa 
það sem þeir ætla að kaupa. 

Það þyrfti að fara gætilega þegar skoðaðar eru nýjar uppboðsaðferðir. Þær þyrftu að 
vera vel úthugsaðar og prófaðar af raunverulegum notendum til að sjá hvort að tilgangur 
þeirra náist og sem mest jafnvægi sé á verði. Einnig þarf að finna hinn gullna meðalveg sem 
gerir kaupendur jafnt sem seljendur ánægða. Það er efni í annað verkefni að mati 
skýrsluhöfundar. Þess vegna er mikilvægt að rannasaka núverandi uppboðsaðferð sem er í 
notkun á Íslandi og að búa til spálíkan fyrir verð á einingum með þeirra aðferð miðað við 
ýmsar breytur sem geta haft áhrif á uppboðsverð. 
 

2.1.2 Fiskuppboð á Íslandi 

Saga fiskuppboða á Íslandi á sér þann aðdraganda að mismunur var á launum sjómanna á 
Íslandi eftir því hvort þeir lönduðu afla í gáma til útflutnings eða lönduðu afla beint til 
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vinnslu á Íslandi. Gríðarlegur verðmunur var á þeim afla þar sem verðlagning fiskafla var í 
höndum verðlagsráðs sjávarútvegsins og var þá farið eftir fyrirfram ákveðnu verði sem var 
mun lægra en fékkst fyrir fiskaflan á erlendum fiskmörkuðum. Sú hugmynd kom upp að 
stofna fiskmarkaði til að koma í veg fyrir þennan verðmun og með það að leiðarljósi að allir 
fiskkaupendur hvort sem það voru fiskverkendur, útflytjendur eða jafnvel smásalar fengju 
aflann á markaðsverði (Ríkharðsson o.fl., 1995). 

Margir voru ósammála því að fiskmarkaðir og fiskuppboð væru lausnin en þrátt fyrir 
það hóf fyrsti ferskfiskmarkaður á Íslandi starfsemi sína haustið 1986 í Hafnarfirði. 
Starfsemin átti að vera í tilraunskyni fyrst um sinn en frá þessum tíma er ennþá sami 
markaður starfandi og hefur heldur betur bæst við í hópinn því í dag eru starfandi 13 
fiskmarkaðir á 25 stöðum víðsvegar um landið og RSF sér um að tengja 200-300 kaupendur 
við þessa markaði í gegnum þeirra uppboðskerfi. Í töflu 2.1 má sjá lista yfir þessa markaði 
og á mynd 2.6 má sjá hvernig þeir dreifast yfir landið (Reiknistofa fiskmarkaða, -a; 
Reiknistofa fiskmarkaða, -d). 
 

Tafla 2.1 Listi yfir fiskmarkaði á Íslandi 

Nr. Nafn fiskmarkaðar Nr. Nafn fiskmarkaðar 
1 FMS Sandgerði 14 Fiskmarkaður Vestfjarða 
2 FMS Grindavík 15 Fiskmarkaður Austurlands ehf 
3 FMS Ísafirði 16 FMÍS Ólafsvík 
4 FMS Hornafirði 17 FMÍS Rifi 
5 FMS Hafnarfirði 18 FMÍS Arnarstapa 
6 Fiskmarkaður Norðurlands 19 FMÍS Grundarfirði 
7 Fiskmarkaður Hólmavíkur 20 FMÍS Stykkishólmi 
8 Fiskmarkaður Snæfellsbæjar ehf 21 FMÍS Akranesi 
9 Fiskmarkaður Djúpavogs 22 FMÍS Skagaströnd 
10 FMP Patreksfirði 23 FMÍS Reykjavík 
11 Fiskmarkaður Siglufjarðar 24 FMÍS Þorlákshöfn 
12 Fiskmarkaður Þórshafnar 25 Fiskmarkaður Grímseyjar 
13 Fiskmarkaður Vestmannaeyja     
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Mynd 2.7 Dreifing fiskmarkaða á Íslandi (Grænn er FMS, blár er FMÍS og rauður aðrir markaðir) 

Fyrstu árin fóru fiskuppboð ekki fram gegnum tölvur heldur mættu kaupendur á markaðina 
og buðu í aflann með því að lyfta spjöldum til að bjóða í tiltekna fiskstæðu (stæða: 
uppboðseining á fiskmörkuðum). Þá var verið að notast við ensku uppboðsaðferðina, þannig 
var það á einhverjum fiskmörkuðum og fyrst um sinn hjá Fiskmarkaði Suðurnesja (FMS) en 
í september 1987 var fiskurinn boðinn upp á tveimur stöðum samtímis hjá FMS. Notuð var 
röddin í símakerfi og síðan gefið til kynna í gegnum tölvusamband hve margir voru uppi 
með spjaldið á hvorum stað. Síðan fjölgaði stöðunum smám saman. Þegar þeim fór að fjölga 
þá var allur fiskur boðinn upp í gegnum RSF og þurftu kaupendur bara að mæta á markað 
sem var í samvinnu við RSF, sem var rúmlega helmingur fiskmarkaða á Íslandi á þessum 
tíma. RSF notaði símkerfi sem staðirnir hringdu inn í og voru með hátalara.  Boðið upp á við 
með röddinni og fjöldi spjalda gefinn til kynna með tölvunni.  Þegar einn var eftir kom 
hljóðmerki og talning stoppuð.  Síðan sást á tölvuskjánum hvar spjaldið var og það tilkynnt 
í gegnum símann.  Salan var svo slegin handvirkt inn. Á mynd 2.8 hér að neðan má sjá 
hvernig fiskuppboð fór fram í upphafi á Íslandi. Þá héldu kaupendur spjöldum á lofti og 
verðið hækkaði stöðugt. Kaupendur drógu sig úr leik svo með því að setja spjöldin niður og 
verðið hætti að hækka þegar einn kaupandi var eftir og þá átti sá kaupandi aflann. 
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Mynd 2.8 Fiskuppboð á Íslandi 1987 (Kristjánsson, 2015) 

 
Árið 1993 ákvað RSF að setja upp upplýsingakerfi sem fékk nafnið Tengill en það kerfi á 
fyrirmynd sína frá upplýsingakerfi sem notað var víðsvegar í Bandaríkjunum og í Evrópu 
(Guðlaugsson, 2015). Kerfið hélt utan um allar upplýsingar sem hagsmunaðilar þurftu á að 
halda og annað sem viðkemur greiðslum og reikningshaldi. Þetta kerfi var beintengt 
uppboðskerfinu og hjálpaði mikið með vinnslu fyrir og eftir uppboð og bætti 
upplýsingaflæði frá seljenda til kaupenda svo um munar. 

Á þessum tíma var RSF eina fyrirtækið sem var með fiskuppboð á Íslandi en árið 1994 
hófst starfsemi Íslandsmarkaðar og komu þeir með sitt eigið uppboðskerfi. Þar fór uppboðið 
fram í gegnum tölvu og notast var við hollensku uppboðsaðferðina þar sem klukka taldi niður 
og kaupendur buðu í gegnum internetið. Einnig var Íslandsmarkaður með sitt eigið 
upplýsingakerfi sem svipaði til Tengils og þeir kölluðu Boða. Á þessum tíma voru því tvö 
uppboðskerfi í gangi á Íslandi og var hvort um sig með 50% markaðshlutdeild við sölu afla 
á fiskmörkuðum (Íslandsmarkaður, 1993). 

Þessi tvö fyrirtæki störfuðu samhliða með tölvukerfi sín og notuðust við sínar eigin 
uppboðsleiðir allt til ársins 2001 en þá sameinuðust RSF og Íslandsmarkaður undir einu 
upplýsingakerfi og ákveðið var að notast við Tengil. Þarna sameinuðust einnig 
uppboðskerfin og fór nú allur afli á landinu sem átti að fara á uppboð á sama uppboð í 
gegnum sama uppboðskerfi undir nafni Íslandsmarkaðar og notast var uppboðskerfið sem 
var hjá RSF fyrst um sinn. Frá 2001-2006 starfaði RSF undir nafni Íslandsmarkaðar en því 
var breytt árið 2006 en þá breytti Íslandsmarkaður nafni sínu í Reiknistofa fiskmarkaða, sem 
var mun meira viðeigandi nafn. 
 Þegar bæði uppboðskerfin voru í gangi þá var annað uppboðskerfið sem notaði enskt 
uppboð og hitt kerfið notaði hollenskt uppboð. Stjórnendur fiskmarkaða og stjórnendur 
Íslandsmarkaðar á þessum tíma báru saman verðin í þessum tveimur kerfum og fannst þeim 
munurinn ekki vera mikill og þeirra mat var að aðferðinar hefðu ekki áhrif á verðmyndun 
(Kristjánsson, 2015). Það var ekki gerð nein sérstök úttekt á því en hins vegar var uppboð 
með hollensku aðferðinu mun fljótlegra og því var fallist á að notast við kerfið sem notaði 
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þá aðferð.  
 Í grein frá árinu 2000 (Steinsson, 2000) kom það fram að enska og hollenska aðferðin 
kæmu ekki á sama stað niður og talað var um annars verðs uppboð sem sanngjarnasta kostin 
fyrir báða aðila í uppboðum. Þar var hins vegar verið að tala meira um uppboð fyrir 
aflaheimildir heldur en uppboð á fiskmörkuðum og þar var ekki tekið inn í myndina að 
uppboðið þurfi að ganga mjög fljótt fyrir sig. Gert er ráð fyrir að mat hvers bjóðanda á 
verðmæti stæðu í krónum per kílógramm sé óháð mati annarra bjóðenda. Þetta kallast 
einkamatsforsenda (e. private value assumption). Þá er ríkjandi aðferð í ensku uppboði sú 
að bjóða upp að sínu einkamati en ekki hærra. Í annars verðs uppboði þá bíður einnig 
kaupandi upp að sínu einkamati. Það leiðir til þess að hæstbjóðandi er alltaf sá sem metur 
hlutinn best. Í hollensku uppboð er það ekki alltaf raunin en það hefur verið sýnt fram á það 
eru nokkrar líkur á því að annar hljóti hlutinn en sá sem metur hann mest. Það er vegna þess 
að kaupendur reyna alltaf að bjóða á lægra verði en þeir meta vöruna á og eru að bíða eftir 
að verðið lækki að einhverju marki (Steinsson, 2000). 

Uppboðskerfi sem notar hollensku aðferðina er enn í notkun í dag og er aðkeyptur 
hugbúnaður frá belgíska fyrirtækinu Aucxis. Það kerfi var keypt árið 2003 og var það kallað 
Fisknet. Árið 2012 hætti RSF með upplýsingakerfið Tengil og tók í notkun kerfi sem nefnit 
var Boði eða Afish sem var einnig aðkeypt frá Aucxis. Kerfið tók við af Tengli og var mun 
nýstárlegra og varð við kröfum notenda sinna frekar (Guðlaugsson, 2015). Á mynd 2.9 má 
sjá skýringarmynd frá RSF sem lýsir ferlinu frá fisk á disk í gegnum uppboðskerfið hjá sér. 
 

 
Mynd 2.9 Teikning af sölukerfinu frá bát á disk (Reiknistofa fiskmarkaða, -c) 

 
Undanfarin ár hefur RSF þróað heimasíðu sína mjög vel til að koma til móts við óskir bæði 
kaupenda og seljenda sem og fiskmarkaða. Fyrsta útgáfa af vefsíðunni var búin til árið 2002 
en árið 2012 var byrjað að breyta síðunni mikið og kom út ný útgáfa af henni. Mikið af 
upplýsingum er hægt að nálgast í gegnum heimasíðuna og fer nánast öll eftirvinna uppboðs 
á fiskmörkuðum fram í gegnum heimasíðuna. Heimasíðan er í stöðugri þróun og binda þeir 
miklar vonir við hana. Hún tengir saman uppboðskerfið sem kallað er Fisknet og 
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upplýsingakerfið Boða. Í framtíðinni ætti heimasíðan ein og sér að geta tekið að sér hlutverk 
hinna kerfana og öll starfsemi RSF færi fram í gegnum hana. Það er einn að þeim hlutum 
sem skoðaðir verða í þessu verkefni. 
 

2.2 Uppboðskerfi 

2.2.1 Uppboðskerfi Aucxis 

Það uppboðskerfi sem notað er við fiskuppboð á fiskmörkuðum á Íslandi er í gegnum RSF. 
Eitt sinn var notað annað uppboðskerfi hér á Íslandi en það var komið til ára sinna og ekki 
var ráðist í þá aðgerð að búa til nýtt kerfi heldur frekar að kaupa tilbúið kerfi og aðlaga það 
að kröfum íslenskra fiskmarkaða og viðskiptavina þeirra. 
 Samkvæmt Tom De Decker bjuggu Aucxis  til grunn að uppboðskerfi sem var fyrst 
um sinn ætluð fyrir blóma og ávaxtauppboð í Evrópu og notaðist við hollensku 
uppboðsaðferðina. Þeir selja ýmsa hugbúnaði sem er ætlaðir fyrir uppboð sem og hluti sem 
eru ætlaðir fyrir forvinnslu og eftirvinnslu fyrir uppboð, einskonar bókhalds og 
upplýsingakerfi. Tengingar á milli þessara kerfa er einfaldar og því virka þau vel saman. 
Aucxis vinnur nánast eingöngu eftir þörfum viðskiptavina sinna. Þeir selja tilbúna hugbúnaði 
en verða alltaf við mismunandi óskum viðskiptavina sinna og því eru engin tvö uppboðskerfi 
nákvæmlega eins (Decker, 2015; Aucxis, 2016). Á mynd 2.10 má sjá skjámynd af einu af 
þeim fjölmörgu uppboðskerfum sem Aucxis hafa gefið út. Myndin er frekar óskýr en á henni 
má sjá líkindi við núverandi uppboðskerfi RSF og sjá hvernig mynd er látin fylgja með 
 

 
Mynd 2.10 Blómauppboð í uppboðskerfi Aucxis (Aucxis, 2016) 

 
Engin uppboðskerfi Aucxis fara í gegnum vefsíður (Decker, 2015). Hins vegar eru bæði 
Google og Ebay með sín uppboðskerfi í gegnum vefsíður sína svo uppboð á internetinu í 
gegnum vefsíður er ekki ný af nálinni. Það er sú lausn sem skýrsluhöfundur telur mjög 
hentuga fyrir uppboðskerfi fiskmarkaða.  
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2.2.2 Uppboðskerfi RSF á Íslandi 

Uppboðskerfi RSF í dag samanstendur af þremur forritum, Uppboðskerfinu Fisknet, 
upplýsingakerfinu Boða eða Afish eins og Aucxis kalla það og svo heimasíðu RSF. Það 
notast við upplýsingakerfið Boða til að setja inn upplýsingar um afla sem fer á uppboð, svo 
er það uppboðskerfið sjálft, Fisknet og að lokum er það heimasíða RSF sem innheldur miklar 
upplýsingar sem koma öllum hagsmunaðilum að gagni þegar uppboði er lokið og fyrir 
uppboð. 
 Boði er upplýsingakerfi fyrir viðskiptavini, bæði kaupendur og seljendur, þar er hægt 
að nálgast mikilvægar upplýsingar fyrir bókhald og hægt að fá upplýsingar varðandi kaup 
og sölur eins og til dæmis að prenta út reikninga, afreikninga og fleira. Á síðustu árum hefur 
hins vegar bókhaldskerfið færst meira yfir á heimasíðu RSF, þar geta kaupendur, seljendur 
og fiskmarkaðir nálgast allar þær upplýsingar sem þeir þurfa. Síðustu misseri hefur því færst 
í aukana notkun á heimasíðu RSF, sem er bæði einfaldari og þæginlegri í notkun en Boði. 
Boði hefur því einungis verið notaður á fiskmörkuðum til þess að setja afla inn á 
uppboðsnetið og færa inn ýmis gjöld. Upplýsingakerfið Boði er hvorki notað af kaupendum 
né seljendum en hins vegar eru mikilvægar upplýsingar um stöðu kaupenda og seljenda settar 
þar inn og því er þetta kerfi enn mikilvægur partur af uppboðskerfinu í heild sinni. 

Uppboðsklukkan Fisknet er hugbúnaður sem gerir RSF mögulegt að birta þátttakendum 
í uppboði upplýsingar á skýran og aðgengilegan hátt. Sjá má á mynd 2.11 hvernig Fisknet 
lítur út. Til þess að taka þátt í uppboði þurfa kaupendur að hafa tiltölulega hraða 
internettengingu og geta því tekið þátt í uppboði hvar sem slík tenging er í boði. Í stuttu máli 
virkar uppboðið þannig að Fisknet sækir upplýsingar í Boða, en þar eru allar upplýsingar frá 
öllum fiskmörkuðum um allan fiskafla sem er í boði fyrir tiltekinn dag. Fisknet sækir 
upplýsingarnar og birtir kaupendum þær.  
 
Upplýsingarnar í uppboðskerfinu í dag eru:  

• Fisktegund 
• Nafn veiðiskips  
• Veiðarfæri skips 
• Aldur afla 
• Hitastig afla (valkvæmt, sjaldan sett inn) 
• Meðalþyngd afla (valkvæmt, ekki oft sett inn) 
• Meðferð afla  
• Ástand afla (slægt/óslægt) 
• Þyngd afla 
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Mynd 2.11 Uppboðskerfið Fisknet hjá RSF (Reiknistofa fiskmarkaða hf., e.d.-b) 

 
 
 
Einnig er hægt að setja stutta athugasemd með hverri stæðu og stæðurnar eru oftast þannig 
að þær eru flokkaðar eftir fisktegund af hverju skipi fyrir sig, þó eru til undantekningar. 
Fisknet veitir einnig kaupendum upplýsingar um peningalega stöðu þeirra í kerfinu en hver 
kaupandi þarf að hafa heimild hjá RSF til að kaupa, leggja inn pening til að geta keypt á 
uppboði. Klukkan frá Aucxis er notuð víða um heimin og notendur bera henni söguna vel. 
Hún hefur sannað sig sem áreiðanlegur kostur og hefur verið notuð í fjölda ára (Reiknistofa 
fiskmarkaða, -b; Guðlaugsson, 2015). 

Á meðan á uppboði stendur er hægt að skoða verð á þeim stæðum sem seldar hafa 
verið og skilar Fisknet síðan þeim upplýsingum aftur í Boða. Sjá má skjámynd af 
upplýsingakerfinu Boða á mynd 2.12 og 2.13. 
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Mynd 2.12 Skjámynd af upplýsingakerfinu Boða (Afish) 

 
 

 
Mynd 2.13 Skjámynd af upplýsingakerfinu Boða (Afish) 
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Þegar upplýsingarnar eru komnar í Boða þá geta fiskmarkaðir notað þær í gegnum Boða til 
að prenta út límmiða til karamerkingar og fleira, límmiðamerkingar eru einnig mögulegar af 
heimasíðu RSF. Einnig fara allar upplýsingar beint inn á heimasíðuna líka og þar geta 
seljendur skoðað verð þeirra afla. RSF veitir einnig almenningi aðgang að upplýsingum um 
framboð og sölur á heimasíðu sinni sem hver og einn seljandi, kaupandi og fiskmarkaður 
þarf að hafa sér aðgang að heimasíðu RSF. Á myndum 2.14-2.17 má sjá nokkur skjáskot af 
heimasíðu RSF af mismunandi aðgöngum (Guðlaugsson, 2015). 
 
 
 

 
Mynd 2.14 Skjáskot af forsíðu rsf.is 

 
 
 
 

 
Mynd 2.15 Skjáskot af kaupendasíður rsf.is 
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Mynd 2.16 Skjáskot af fiskmarkaðsíðu rsf.is 

 
 
 
 

 
Mynd 2.17 Skjáskot af seljendasíðu rsf.is 
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2.3 Fiskmarkaðir á Íslandi 
Fyrsti fiskmarkaðurinn var stofnaður 1986 í Hafnarfirði og hefur hann starfað óslitið síðan. 
Fiskmarkaðir starfa sem milliliðir fyrir kaupendur og seljendur afla og þjónusta báða aðila á 
ýmsa vegu.  
 Fiskmarkaðir taka á móti afla af bátum og skipum, þeir þjónusta þá með 
löndunarþjónustu sem getur verið að taka fisk úr kerum hjá bátunum og setja í 
fiskmarkaðsker, vigta aflann á hafnarvog og koma aflanum á fiskmarkaðinn en einnig getur 
það verið að taka ker beint úr bátunum og vigta þau. Fiskmarkaðir sjá svo um ýmsa aðra 
þjónusta sem er fyrir bæði seljendur og kaupendur. Sú þjónusta er af ýmsu tagi, þeir 
endurvigta afla, gera stærðarprufur, ísa og raða aflanum í ker, slægja aflann og fleira, allt 
eftir aðstæðum og eftir því hvað kaupandinn og seljandinn vill hverju sinni. 

Frá því að fiskmarkaðir voru settir á lagginar hafa verið gerðar margar rannsóknir á 
þeim og umhverfum þeirra (Eyjólfsdóttir, 2012). Mikið hefur verið talað um það að þeir séu 
seljendamarkaðar, það er framboð meiri en eftirspurn og hefur það komið fram í öllum 
rannsóknum sem gerðar hafa verið í kringum þá. 
 Fiskmarkaðir eru mikilvægur partur af sjávarútvegi Íslendinga. Tölur sýna fram á það 
að um það bil fimmti hver fiskur sem veiðist við Ísland fer í gegnum fiskmarkaði og er seldur 
þar. Einnig þjónusta margir fiskmarkaðir útgerðir og báta þó svo þau selja ekki afla sinn í 
gegnum þá. Þjónustan felur í sér þá aðallega löndun, ísun, slægingu og annað slíkt. Eins og 
fram hefur komið áður þá hafa verið framkvæmdar nokkrar úttektir á starfsháttum 
fiskmarkaða og mikið hefur verið rætt og ritað um þá.  
 
 

 
Mynd 2.18 Löndun úr fiskibát á fiskmarkað (Víkurfréttir 2016) 

 
Starfsemi fiskmarkaða felst fyrst og fremst í því að þjónusta bæði seljendur og kaupendur 
og eru milliliðir í ferlinu sem kemur fisk úr sjó í vinnslu. Sjá má á mynd 2.18 þegar verið 
þjónusta seljanda með löndun af fiskafla. Hlutverk fiskmarkaða er misstórt í þessu ferli en 
oft getur það komið fyrir að fiskur sé allt að sólhring hjá fiskmörkuðum. Því er mikilvægt að 
gera vel til að halda áfram verðmætasköpun á meðan afli er undir umsjón fiskmarkaða. 
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Fiskmarkaðir eru því gríðarlega mikilvægur hlekkur í virðiskeðjunni því þeir taka á móti afla 
áður en hann fer í vinnslu og til að halda gæðum afla er mikilvægt að fiskur sé geymdur við 
lágt hitastig (0°C) til að hægja á skemmdum. Allt hnjask við geymslu og flutning veldur 
gæðarýrnun. Einnig er mikilvægt að fiskur sé slægður sem fyrst eftir veiði og oft er það 
hlutverk fiskmarkaða eða þjónustuaðila þeirra. Því má sjá að fiskmarkaðar geta skipt miklu 
máli í verðmætasköpun fisks sem fer í gegnum þá og fara þarf gætilega enda er þetta oft 
mjög mikil verðmæti sem fara þar í gegn á degi hverjum (Gíslason, 2015). 
 

2.4 Samantekt 
Viðfangsefni verkefnisins er uppboðskerfi fiskmarkaða sem er í rauninni það sem stjórnar 
starfsháttum fiskmarkaða. Uppboðskerfið býður upp á að ákveðnum upplýsingum sé dreift 
til mögulegra kaupenda á fiski og hlutverk fiskmarkaðarins er að komast að þessum 
upplýsingum og miðla þeim í gegnum uppboðskerfið. Því meira upplýsingar sem 
uppboðskerfið gerir kröfu um því meiri upplýsingum þarf fiskmarkaðurinn að safna. Einnig 
vinna sumir fiskmarkaðir eftir gæðahandbók sem fer eftir stöðlum við meðferð matvæla og 
þess háttar en í þessu verkefni ætlum við að einblína á starfsemi fiskmarkaða þegar kemur 
að uppboðskerfinu.  

Hægt er að fara ýmsar leiðir til að dreifa upplýsingum og verður að gæta hófs í að 
upplýsingarnar verði ekki of miklar eða óskiljanlegar. Rannsóknin í verkefninu snýr að 
uppboðskerfi fiskmarkaða. Bæði rannsókn á því hvernig megi bæta það og rannsókn á því 
hvað það er í uppboðskerfinu sem skiptir máli þegar kemur að því að ákvarða verð fisks og 
hvort það er eitthvað sem komi á óvart.   
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Hluti I  Þarfagreining fyrir 
uppboðskerfi fiskmarkaða 
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3 Forvinna og greining 
Í fyrsta hluta verkefnisins verður farið yfir þarfagreiningu fyrir uppboðskerfi fiskmarkaða 
og fiskmarkaðskerfið í heild sinni. Notast verður við umhverfi fiskmarkaða á Íslandi til að 
komast að því hvað þarf til fyrir uppboðskerfi fiskmarkaða. Áður en farið er af stað með 
þarfagreiningu þarf að kynnast umhverfi fiskmarkaða á Íslandi betur. 
 

3.1 Undirbúningur 
Farið var til Reiknistofu fiskmarkaða og rætt við starfsmenn þeirra og fylgst með uppboði 
og skýrsluhöfundur kynntist starfsemi þeirra og spurði þá spjörunum úr. Seinna meir var 
tekið viðtal við tvo starfsmenn RSF sem partur af þarfagreiningunni en fyrst um sinn var 
bara kynnst starfsemi þeirra til að auka skilning á ferlinu að selja fisk á uppboði í gegnum 
fiskmarkaði. 
 Þungamiðjan í uppboðskerfinu eru fiskmarkaðarnir sjálfir og því er mikilvægt að 
kynna sér starfsemi þeirra. Skýrsluhöfundur er fyrrverandi starfsmaður tveggja fiskmarkaða 
á Íslandi á árunum 2006-2013 og því þekkir hann starfsemi þeirra frekar vel. Farið var á 
vettvang hjá fiskmörkuðum til að skoða hvernig starfsemi þeirra er háttað í dag. Í gegnum 
fiskmarkaði er hægt að skoða allar hliðar uppboðskerfisins. Mikilvægt er að þekkja ferlið 
sem fiskur fer í gegnum áður en hann kemur á fiskmarkaðinn. Skýrsluhöfundur þekkir ferli 
veiða einnig vel þar sam hann hefur verið sjómaður á línubátum, færabátum, dragnótarbátum 
og ísfiskstogurum. 

Farið var á vettvang hjá Fiskmarkaði Suðurnesja (FMS) á Ísafirði. Þar var fylgst með 
daglegum rekstri, hvernig þeir söfnuðu upplýsingum, hvernig þeir komu upplýsingum frá 
sér, hvernig notkun var á uppboðskerfi RSF og öðrum kerfum. Einnig var fylgst með 
löndunum úr smábátum og ísfisktogurum bæði á Ísafirði og í Bolungarvík. Náð var tali á 
starfsfólki fiskmarkaða sem störfuðu við landanir, slægingu og almenn skrifstofustörf og 
fengin var innsýn í þeirra störf. Einnig var skoðað hvernig fiskur var á sig komin í smábátum 
og togurum og hvernig bátar hefðu mismunandi aðstöðu um borð hjá sér. Það vakti athygli 
skýrsluhöfundar að þær staðreyndir um hvernig meðferð afla um borð var háttað og að þær 
upplýsingar voru ekki notaðar við sölu á aflanum en aflameðferð var mjög mismunandi hjá 
línubátum og aðstaða um borð var mismunandi. 
 

3.2 Greining á kerfum 
Uppboðskerfi fiskmarkaða á Íslandi samanstendur af þremur kerfum eins og áður hefur 
komið fram og hér verður farið í nánari greiningu á þeim. 
 

3.2.1 Uppboðskerfið 

Uppboðskerfi RSF kallast Fisknet og er uppboðsklukka sem hönnuð er af belgíska 
fyrirtækinu Aucxis í samvinnu við RSF. Kerfið er einfalt í notkun en til þess að nota það þá 
þarf notandi að notast við Windows stýrikerfi, hafa uppsett uppboðskerfið á tölvunni hjá sér 
og uppsettan hugbúnað sem geri þeim kleift að tengjast RSF í gegnum sýndareinkanet (e. 
virtual private network) eða VPN eins og það kallast oftast nær. Notendur eru með aðgang 
og þurfa að vera með heimild hjá RSF til að geta boðið í fisk á uppboðinu sem er annað hvort 
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fengin með bankaábyrgð eða með því að leggja inn á RSF. Til þess að geta svo notað 
uppboðskerfið þá þarf notandi að vera í frekar góðri internet tengingu en ef hún er ekki 
nægjanlega hröð þá getur notandi ekki gert boð á uppboðinu (Reiknistofa fiskmarkaða, -b; 
Guðlaugsson, 2015) 

Uppboð byrjar klukkan 13:00 alla virka daga og einnig á laugadögum að vetri til. Þá 
eru allir seljendur búnir að tilkynna afla sinn eða landa honum til fiskmarkaða og 
fiskmarkaðir búnir að skrá það sem þeir hafa að bjóða í upplýsingakerfi fiskmarkaðanna. 
Allir þeir sem vilja kaupa fisk í gegnum uppboðskerfið sitja við sama borð en mældur er 
hraði í rafrænum samskiptum hjá hverjum einasta innskráða notanda í kerfinu og hann 
leiðréttur upp á tíunda hluta úr sekúndu ef á þarf að halda. Þannig er tryggt að kaupendur 
hvar sem er í heiminum hafi sömu möguleika í samkeppni um fiskinn (Reiknistofa 
fiskmarkaða, -c). 

Uppboðsklukkan telur niður fyrir hverja stæðu sem er í boði og beðið er eftir boði en 
stæðan samanstendur af fisk af einhverri tegund, innan sama stærðarflokks og annað hvort 
slægður eða óslægður. Sá er fyrstur ýtir á einn tiltekin hnapp á lyklaborði sínu fær 
viðkomandi boð slegið sér. Nær 300 kaupendur hérlendis og 10 kaupendur erlendis nýttu sér 
uppboð hjá RSF árið 2014. Uppboðið gengur frekar fljótt fyrir sig en á hverjum klukkutíma 
eru boðnar upp 300-400 stæður (númer) eða eitt boð á innan við 10 sekúndum að jafnaði. 
Misjafnt er í boði á degi hverjum en það getur verið frá 400 upp í 2000 stæður allt misjafnt 
eftir árstíma, veðri og fleiri þáttum sem geta haft áhrif. Uppboðskerfið sendir sölur jafnóðum 
yfir í upplýsingakefi fiskmarkaða og til heimasíðu RSF. Því fá fiskmarkaður yfirlit yfir allar 
sölur á sínum fiskmarkaði, kaupendur upplýsingar um öll sín kaup og seljendur upplýsingar 
um sínar sölur (Reiknistofa fiskmarkaða, -b; Reiknistofa fiskmarkaða, -c). 
 Upplýsingar sem koma fram í uppboðskerfinu fyrir hverja stæðu eru alfarið komnar 
frá fiskmörkuðum og bera þeir ábyrgð á að þeim upplýsingum sé aflað og að þær séu réttar. 
Upplýsingarnar sem koma fram eru (Reiknistofa fiskmarkaða, -b):  
 

• Stæðunúmer 
• Seljandi sem er þá oftast bátur eða fyrirtæki eða tiltekið að um sé að ræða 

samantekt af ýmsum bátum 
• Höfn og fiskmarkaður sem selur fiskinn fyrir seljanda 
• Aldur fisks 
• Sérstök stutt athugasemd varðandi stæðu 
• Hitastigs fisks þegar hann kemur inn á fiskmarkað 
• Frágangur fisks 
• Veiðarfæri sem notað var til að veiða fiskinn  
• Tilgreint hvort fiskur sé slægður eða óslægður 
• Stærðarflokkur fisks 
• Meðalstærð fisks 
• Fjöldi eininga, kera eða kassa og lágmarksfjöldi eininga sem hægt er að gera tilboð 

í 
• Þyngd afla í hverri einingu 
• Heildarþyngd fisks í tiltekinni stæðu (Brúttó/Nettó) 

 

3.2.2 Upplýsingakerfi fiskmarkaða 

Upplýsingakerfi fiskmarkaða er það kerfi sem fiskmarkaðir nota til þess að setja inn 
upplýsingar um þann fisk sem fer á uppboð ásamt því að halda utan um allar upplýsingar 
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viðskiptamanna bæði kaupendur og seljendur, þar eru skráðar inn söluupplýsingar, prentað 
út reikninga og afreikninga, sett inn ýmis gjöld á kaupendur og seljendur, prenta út límmiða 
fyrir stæður til að merkja þær seljanda, leiðrétta færslur sem hafa verið gerðar upp og margt 
fleira. Hins vegar er ýmislegt af því sem hægt er að gera einnig hægt að gera á heimasíðu 
RSF eins og til dæmis það að prenta út límmiða. Því er ýmis virkni sem er á tveimur stöðum 
í ferlinu og er það nokkuð ljóst að markmið RSF hljóti að vera að færa alla virkni úr þessu 
kerfi yfir á heimasíðuna, þó svo að þetta kerfi var tekið í notkun fyrir aðeins fjórum árum 
síðan og var keypt, eins og uppboðskerfið, af belgíska fyrirtækinu Aucxis og aðlagað að 
þörfum RSF (Guðlaugsson, 2015; Decker, 2015). 
 Í dag má því raun segja að þetta upplýsingakerfi sé aðeins notað til þess að setja inn 
færslur til sölu og setja inn kostnað í almennum rekstri fiskmarkaða. Yfirmenn fiskmarkaða 
nota einnig kerfið til þess að setja inn reikningsupplýsingar um seljendur, setja inn nýja 
seljendur, gjöld og fleira þess háttar. Undanfarin ár hefur færst virkni úr þessu kerfi og yfir 
á heimasíðuna eins og til dæmis límmiðaprentun en í daglegum rekstri fiskmarkaða er þetta 
kerfi aðeins notað til að setja inn færslur til sölu og setja inn gjöld á þær færslur og önnur 
tilfallandi gjöld.  
 

3.2.3 Upplýsingakerfi fyrir notendur 

Nýjasta viðbót við uppboðskerfið er heimasíða RSF. Hún var sett formlega í loftið í 
september 2014 (Reiknistofa fiskmarkaða, -e) og hafði verið í þróun og notkun allt frá 2012 
en frá því hún fór í loftið þá hafa verið miklar framfarir í upplýsingagjöf og aðgengi að 
upplýsingum frá RSF. Heimasíðan hefur verið í stöðugri þróun og binda RSF miklar vonir 
við hana. Heimasíðan er aðgangstýrð að langmestum hluta en samkvæmt upplýsingastefnu 
RSF þá veita þeir almenningi aðgengi að upplýsingum um framboð á næsta uppboði og sölu 
síðasta uppboðsdags auk almennra upplýsinga (Reiknistofa fiskmarkaða, -f). Heimasíðan er 
svo aðgangsstýrð fyrir hvern flokk af notendum. Flokkarnir af notendum eru kaupendur, 
seljendur, fiskmarkaðir og flutningsaðilar. Einnig eru flestallir kaupendur skráðir sem bæði 
kaupendur og seljendur. 

Allir notendur geta séð samantektir fyrir kaup og sölur, bæði sínar eigin og í heildina. 
Hægt er að sundurliða þær sölur niður á daga, fiskmarkaði og fleira. Einnig er hægt að skoða 
hver stæðulistinn er fyrir næsta eða núverandi uppboð og hægt að leita eftir fiskikerum með 
keranúmeri þeirra og skoða allar kerahreyfingar. Kaupendur geta skoðað stöðu ábyrgða og 
viðskiptaupplýsinga um sig, skoða sín eigin fiskkaup, veiðivottorð og fengið yfirlit yfir alla 
reikninga og bráðabirgðareikninga. Seljendur geta skoða sínar fisksölur, 
viðskiptaupplýsingar, afreikninga og bráðabirgðaafreikninga og samantektir þeirra.  

Fiskmarkaðir geta skoðað yfirlitslista fyrir alla kaupendur og seljendur, séð hverjir 
eru stærstu kaupendur og stærstu seljendur eftir mörkuðum, tegundum og ýmsu fleiru, geta 
skoðað virka kaupendur og séð hvaða kaupendur eru á válista. Einnig geta þeir skráð nýja 
seljendur. Svo geta fiskmarkaðir framkvæmt mikið af sinni afgreiðslu í gegnum heimasíðuna 
en þeir geta prentað út vigtarnótur vegna endurvigtar, skoðað afgreiðslulista fyrir sölur, 
leiðrétta lokaðar færslur, prenta límmiða vegna sölu, skoða umbúðamagn og fleira. Einnig 
sjá fiskmarkaður um allt í kringum flutning á fisk frá fiskmarkaði og það geta þeir gert í 
gegnum síðu RSF en þeir geta búið til flutningsnótur og flutningslista fyrir flutningsaðila og 
geta einnig skráð inn stakar kerahreyfingar. 
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3.3 Greining á notendum 
Notendum uppboðskerfisins í dag má skipta í fjóra flokka og þeir eru seljendur, 
fiskmarkaðir, kaupendur og svo almennir notendur. Hverjum flokki má þó skipta betur niður 
miðað við hver tilgangur notenda er með kerfinu.  
 

3.3.1 Seljendur 

Notkun seljenda á uppboðskerfinu er ekki mikil nema ef að þeir séu kaupendur líka. Þeir eru 
viðskiptavinir fiskmarkaða og setja sinn fisk til sölu í kerfinu í gegnum markaðinn. Áður en 
þeir láta fisk til markaðarins þá nota þeir kerfið ekkert sjálfir nema kannski til þess að skoða 
verð síðustu daga eða eitthvað slíkt og taka þá ákvörðum um að veiða fisk og setja á markað 
en oftast nær þá þurfa þeir að veiða fisk og setja hann á markað. Það fer eftir því hver á 
skipin hvort allur fiskur fari á markað eða ekki. Fiskur af skipum getur farið að hluta til beint 
inn á fiskmarkað eða verið seldur beint til einhverra fiskvinnslu eða ef skipið er í eigu 
útgerðar sem rekur fiskvinnslu þá fer aflin beint þangað eða í það minnsti stór hluti af honum 
oftast nær, þorskur og/eða ýsa af bátum en oft er sett svokallaðar aukategundir, kola, karfa, 
lúðu, hlýra, steinbít og svo framvegis, til sölu á fiskmarkað. 
 
Sjómenn 
Seljendur sem eru sjómenn en ekki útgerðaraðilar hafa nú nánast einungis áhuga á því að sjá 
hvert verðið er fyrir fiskinn þeirra. Þeir geta séð það beint inn í kerfinu. Annars hafa þeir lítil 
önnur not fyrir kerfið. Þeir geta ekki komið neinum upplýsingum á framfæri í gegnum kerfið, 
þeir þurfa að gera það í gegnum fiskmarkaðinn. Þeir geta vissulega einnig notað kerfið til að 
skoða framboð og annað sem almennir notendur geta gert. 
 
Útgerðaraðilar eða fiskvinnslur 
Útgerðaraðilar eru hinir raunverulegu seljendur hverju sinni. Eigendur bátana sem selja á 
markaði fá greiðslur vegna þeirra sölu. Þeir geta notað kerfið þegar sölu er lokið til að skoða 
afreikninga og reikninga og geta sundurliðað niður á hvern löndunardag til dæmis og kemur 
það sér vel fyrir útgerðaraðila þegar það kemur að því að gera upp við sjómenn. Þá er hægt 
að reikna út hagnað hverrar sjóferðar inn á fiskmarkaðinn sem kemur sér vel í bókhald og 
annað slíkt.  
 

3.3.2 Fiskmarkaðir 

Fiskmarkaðir nota kerfið mikið á degi hverjum og er kerfið og allt þar í kring stór partur af 
þeirra starfsemi og eru möguleikarnir í kerfinu beintengdir við þeirra gæðastefnu. 
Starfsmenn fiskmarkaða nota öll þrjú kerfin í sinni starfsemi. Þeir nota upplýsingakerfi 
fiskmarkaða til þess að setja inn upplýsingar sem þeir afla um allan fisk sem þeir fá á 
markaðinn til sín. Fiskmarkaðir geta svo fylgst með uppboðinu í gegnum uppboðskerfið 
Fisknet en um leið og sölur verða eru upplýsingar um þær sendar yfir í upplýsingakerfi 
fiskmarkaða og til heimasíðu RSF. Stundum þurfa fiskmarkaðir að nota uppboðskerfið 
Fisknet til að gera lágmarksboð í stæður að óskum seljenda þeirra. Starfsmenn fiskmarkaða 
nota svo kerfið til þess að prenta út límmiða sem öll fiskiker eru merkt með og gefa til kynna 
um hver sé kaupandi á hverju keri fyrir sig. Þannig er öll ker á fiskmarkaðnum merkt og 
komið á flutningsaðila sem flytja fiskinn þangað sem hann á að fara. Bæði er hægt að prenta 
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límmiða úr upplýsingakerfi fiskmarkaða sem og frá heimasíðu RSF. Fiskmarkaðir nota svo 
heimasíðu RSF til að búa til afgreiðslulista, flutningsnótur, vigtarnótur og setja inn allar 
upplýsingar um aflann svo eitthvað sé nefnt. Mjög mikilvægir þættir sem ómissandi eru í 
daglegri starfsemi fiskmarkaða eru framkvæmdir í gegnum uppboðskerfi RSF og kerfin sem 
eru tengd því. Fiskmarkaðir eru því veigamikill þáttur þegar kemur að framþróun kerfana en 
ásamt því að fiskmarkaðir séu eigendur RSF og kerfana sjálfra þá þurfa þeir einnig að vera 
tilbúnir að aðlaga sína starfsemi til að verða við breytingum sem til dæmis aukin 
upplýsingagjöf myndi þurfa. 
 
Flutningsaðilar 
Flutningsaðilar geta notað heimasíðu RSF til að fá upplýsingar um kaup og sölur. Stærstu 
flutningsaðilarnir á Íslandi eru Landflutningar (Samskip) og Flytjandi (Eimskip). Kaupendur 
á fiskmörkuðum eru flest allir í viðskiptum við annan hvorn þeirra og því vita flutningsaðilar 
hvaða kaupendur þeir þurfa að flytja fisk fyrir og því geta þeir notað heimasíðu RSF til að 
fylgjast með kaupum og sölum til að sjá hvað þeir þurfa að flytja mikið hvaðan að af á 
landinu. Þetta hentar mjög vel fyrir flutningaðila á landsbyggðinni sem eru að flytja fisk á 
höfuðborgarsvæðið eða nágrenni þess. Flutningsaðilar á landsbyggðinni nota því líka kerfið 
fyrir uppboð til að sjá hvað er mikið í boði og þeir þekkja það þá á reynslunni hvort þeir hafa 
pláss í bílum eða þurfi að panta nýja bíla frá höfuðstöðvum sínum eða annars staðar frá til 
þess að geta sinnt sínum flutningsskyldum. 
 

3.3.3 Kaupendur 

Kaupendur sem keyptu fisk árið 2014 hjá RSF voru í kringum 300 talsins og talið er að sami 
fjöldi kaupenda kaupi fisk hjá RSF ár hvert. Að meðaltali eru hins vegar um 100-120 
kaupendur sem kaupa fisk á hverjum degi í gegnum árið (Guðlaugsson, 2015). Ekki er hægt 
að setja alla kaupendur undir sama hatt því þeir nota uppboðskerfið og uppboð hjá 
fiskmörkuðum í mismunandi tilgangi. Hins vegar nota allir þessir kaupendur uppboðskerfið 
á sama hátt. Þeir nota uppboðskerfið Fisknet til að bjóða í fisk þegar uppboð hefst. Þar 
fylgjast þeir með uppboði og bjóða í þær stæður sem þeim langar í. Svo geta þeir notað 
heimasíða RSF til að nálgast samantektir, reikninga og fleira í sambandi við kaup þeirra á 
afla og þjónustum í gegnum fiskmarkaði. Kaupendum er skipt í þrjá hópa þar sem skoða þarf 
þarfir þessari hópa sérstaklega en þær gætu verið ólíkar og jafnvel skarast á. 
 
Stórar fiskvinnslur ekki í útgerð 
Stórir kaupendur sem eru ekki í útgerð nota fiskmarkaðinn gríðarlega mikið og eru lang 
stærsti og umsvifamesti notendahópur þess. Þeir nota uppboðskerfi fiskmarkaða daglega til 
þess að þeirra vinnsla nái að ganga, þeir treysta á hráefni frá öðrum og eru fiskmarkaðir eini 
vettvangurinn fyrir utan bein viðskipti til að halda starfsemi þeirra gangandi hér á landi. Þessi 
hópur kaupenda hefur miklum hagsmunum að gæta þegar kemur að fiskmörkuðum.  
 
Stórar fiskvinnslur í útgerð 
Stórir kaupendur sem eru í útgerð nota fiskmarkaðina og uppboðskerfi í þeim tilgangi að 
fylla upp í það sem þeir sjálfir hafa ekki veitt. Aflinn er því uppfyllingarefni í þeirra 
framleiðslu. Þekkt er að stórir kaupendur í útgerð noti kerfið meira þegar mikið framboð er 
og búist er við því að verða sé lágt. Stundum hins vega neyðast þeir til þess að nota 
uppboðskerfið ef þeir þurfa fisk í sína framleiðslu til að fylla upp í pöntun eða annað slíkt. 
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Smærri fiskvinnslur og fiskbúðir 
Þegar talað er um smærri kaupendur þá er átt við litla kaupendur eins og til dæmis fiskbúðir. 
Þeir kaupa lítið af fisk en starfsemi þeirra treystir nánast eingöngu á fisk keyptan frá 
fiskmarkaði og kaup frá þeim í gegnum uppboðskerfið.  
 

3.3.4 Almennir notendur 

Almennur notendur af uppboðskerfinu í heild sinni hefur aðeins möguleika að skoða það 
sem er í boði, ólæst, á heimasíðu RSF. Þar er hægt að sjá samantekt á sölum síðasta uppboðs, 
framboð dagsins í dag, verðþróun á þorski, ýsu og ufsa síðastliðið ár og upplýsingar um það 
hvað þarf til að verða seljandi eða kaupandi í gegnum RSF. Einnig veitir RSF aðgang að 
vefþjónustum sem gefa frá sér upplýsingar um fiskkaup og meðalverð og einnig grunngögn 
í kerfinu sínu sem eru meðal annars fiskmarkaðir, hafnir og fisktegundir svo eitthvað sé 
nefnt.  
 

3.4 Umhverfisgreining 
Umhverfi uppboðskerfisins og fiskmarkaða getur verið margslungið. Taka þarf til greina 
nánasta umhverfi, lagalega þætti og afla þekkingu á umhverfinu og viðfangsefninu. Ytri áhrif 
á uppboðskerfið eru margskonar og liggur uppboðskerfi fiskamarkaði undir beinum áhrifum 
frá fiskveiðistjórnunarkerfinu á Íslandi. Þar sem einungis einn af hverjum fimm fiskum sem 
veiddur er við Ísland er seldur í gegnum fiskmarkaðina þá er ekki hægt að segja með vissu 
að uppboðskerfið ráði verðmyndun á aflanum þar sem fiskvinnslur sem kaupa fisk á 
fiskmarkaði eru oft einnig í sinni eigin útgerð með sinn eigin kvóta og greiða fyrir þann fisk 
eftir verði frá verðlagsstofu skiptaverðs sem er langoftast mun lægra verð heldur en gengur 
og gerist á fiskmörkuðum.  

Í þessum kafla ætlum við að greina nánast umhverfi fiskmarkaða og skoða hvernig 
áhrif umhverfið hefur á uppboðs á fiskmörkuðum. 
 

3.4.1 Starfsemi í matvælaiðnaði 

Fiskmarkaðir eru flokkaðir sem fyrirtæki í matvælaiðnaði en þeir annast dreifingu matvæla. 
Öll fyrirtæki sem annast dreifingu matvæla þurfa að hafa leyfi til þess og þurfa að starfrækja 
innra eftirlit samkvæmt reglugerð um hollustuhætti sem varða matvæli (Reglugerð um 
gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 um hollustuhætti sem 
varða matvæli nr. 103/2010). Æskilegt er fyrir fiskmarkaði að fylgja HACCP eftirlitskerfi 
sem er kerfi sem mikið er notað við innra eftirlit í matvælaiðnaði og einnig að vera 
gæðavottaðir eftir ISO 9001:2008 staðlinum en með þeirri gæðavottun fæst staðfesting að 
unnið sé markvisst eftir gæðastjórnunarkerfi. HACCP er skammstöfun á Hazard Analysis 
and Critical Control Points er hefur verið útlögð sem Greining hættu og mikilvægra 
stýrirstaða. Önnur skammstöfun GÁMES, Greining áhættuþátta og mikilvægra eftirlitsstaða, 
hefur einnig verið notuð. Megin markmið innra eftirlits er að tryggja öryggi, gæði og hollustu 
matvæla. Innra eftirlit er nauðsynlegur hluti af stjórnkerfi hvers fyrirtækis er annast 
framleiðslu eða dreifingu matvæla. Þeir sem fylgja ISO 9001 staðlinum við innleiðingu á 
gæðakerfum sínum hafa í raun innleitt altæka gæðastjórnun. Til þess að HACCP sé innleitt 
með góðum árangri í matvælaiðnað þá þarf að innleiða allar meginreglur þess mjög vel inn 
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í öll ferli og til þess að ná sem bestum árangri við það þá getur verið mjög gott að nota altæka 
gæðastjórnun samhliða. Samtvinning HACCP og altækrar gæðastjórnunar veitir góða 
heildarsýn yfir ferli starfseminnar og stjórnun hennar og í matvælaiðnaði þá sameinar það 
gæði, öryggi og framleiðslugetu (Gígja Eyjólfsdóttir, 2012). 

Megin markmið HACCP kerfisins er að tryggja öryggi, gæði og hollustu matvæla með 
því að einfalda alla vinnuferla og fyrirbyggja óhöpp. Altæk gæðastjórnun er stjórnunarstefna 
fyrirtækis sem snýst um gæði og byggist á þátttöku allra starfsmanna. ISO 9001 vottun er 
algeng í sjávarútvegi og sjávarútvegsfyrirtækjum og vitað er til þess að einhverjir 
fiskmarkaðir hafi þá vottun einnig enda er mikilvægt að halda sömu gæðastefnu í gegnum 
allt ferlið. 
 

3.4.2 Framboð 

Framboð á fiskmörkuðum stýrist fyrst og fremst af því hvernig veðurfar og veiði er í kringum 
landið en einnig er það mismunandi eftir árstíma. Margir bátar veiða eingöngu og selja á 
fiskmarkaði en það er eitt sem er ekki oft hugsað um þegar kemur af framboði á fiskmarkaði 
og það eru beinar sölur. Þó svo að sagt er að fimmti hver fiskur sé seldur á uppboði eða í 
gegnum uppboðskerfið (Gíslason, 2015) þá er það ekki raunin. Einhver hluti af aflanum er 
seldur í beinni sölu fyrir fyrirfram ákveðið verð eða beinni sölu á markaðstengdu verði. 
Þessar sölur eru settar inn í kerfið eftir eða áður en uppboði líkur og þá er kerfið notað 
einungis sem bókhalds og reikningakerfi í raun og veru. Bátum og útgerðum finnst oft 
þæginlegra að vera í  beinum viðskiptum til að tryggja sér ásættanlegt verð og forðast 
verðsveiflur. Fiskvinnslur eru í beinum viðskiptum til að tryggja sér hráefni og er kerfið þá 
notað einungis til að tryggja greiðslur frá kaupendum til seljenda og fiskmarkaða. 
 Einnig getur staðsetning kaupenda haft áhrif. Langflestir kaupendur eru staðsettir með 
vinnslur sínar á suðvesturhorni landsins. Nálægðin við alþjóðarflugvöllin og höfuðborgina 
hefur þar mest að segja. Miðlæg stöð fiskmarkaða á Íslandi er staðsett á Fiskmarkaði 
Suðurnesja í Hafnarfirði. Flest allur fiskur sem seldur er á fiskmörkuðum allsstaðar á landinu 
er sendur þangað í gegn nema að kaupendur nái í fiskinn sinn sjálfir eða eru staðsettir annars 
staðar á landinu. Staðsetning getur skipt máli þegar kemur að framboði. Á landsbyggðinni 
er fiskur á flestum stöðum aðeins sendur beint til Reykjavíkur og einungis sent annað ef 
keypt er nógu mikið til að það borgi sig fyrir flutningsaðila að senda bíl. Því er oft hagstæðast 
fyrir kaupendur út á landi að kaupa bara fisk sem er nálægt sinni staðsetningu og erfitt er 
fyrir kaupendur á landbyggðinni að keppa við aðra kaupendur við kaup á fisk sem seldur er 
á suðvesturhorninu. 
 Framboð á fiskmarkaði ræðst mikið af veðri. Þegar veður er vont er lítið í boði. Einnig 
hefur hrygningartímabil, kvótaárið og strandveiðitímabílið áhrif á framboðið. Á 
strandveiðitímabilinu, sem stendur frá og með maí fram í ágúst, er mikið í boði og 
sérstaklega í byrjun þessara fjögurra mánaða þegar að öll strandveiðisvæðin hafa kvóta til 
veiða. Á þessum tíma er lok fiskveiðiársins og þá er veiðin oft minni á kvótafiski en í byrjun 
september þegar nýtt fiskveiðiár hefst þá er oft mikið framboð á fiskmörkuðum. Á meðan 
hrygningartímabilinu stendur þá er oft mikil veiði á steinbít og mikið af honum fer á markað 
og því er oft mikið í boði á þeim tíma en minna af þorski til dæmis. 
 Þegar fiskveiði fyrir land allt er léleg þá hækkar verð oft. Þegar stærri vinnslum sem 
treysta nær alfarið á kvótafisk vantar fisk þá leita þær oft á fiskmarkaði þegar þá vantar 
hráefni til að anna eftirspurn sinni. Þá á verðið til að hækka þar sem þessar vinnslur borga 
alla jafna minna verð fyrir kvótafiskin þar sem þær eiga þennan kvóta og hafa því meira 
svigrúm til að borga hærra verð fyrir fisk á markaði og koma samt út í hagnaði á sendingu 
sinni þar sem einhver hluti af þeirra fisk var keyptur á mun lægra verði. Því getur oft verið 
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erfitt fyrir reglulega kaupendur, sem treysta eingöngu á markaðsfisk, að kaupa þegar lítið er 
í boði vegna þessa. 
 

3.4.3 Eftirspurn 

Eins og framboð þá getur eftirspurn verið mismunandi. Margar fiskvinnslur treysta nær 
alfarið á fiskmarkaðina og aðrar fiskvinnslur nota afla keyptan á markaði sem 
uppfyllingarefni í vinnslu sína þegar vantar til að uppfylla sendingu eða pöntun frá 
viðskiptavini þeirra. Ástæða fyrir vöntun gæti verið bilarnir í skipum, léleg veiði og svo 
framvegis. Einnig eiga þessar stærri fiskvinnslur það til að koma inn á fiskmarkaði þegar 
verð er lágt og ná þá oft að fá fisk á hagstæðu verði þó það sé heldur hærra en meðalverð 
dagsins. Af sömu ástæðu og nefnd var hér að ofan að þá geta þessar fiskvinnslur samt haldið 
meðalkaupverði sínu á afla niðri vegna þess að hluti af þeirra vinnslu er kvótafiskur sem 
kostar ekki eins mikið. 
 Eftirspurn eftir fiski er alltaf mikil og alltaf selst allt sem fer á uppboð hjá uppboðskerfi 
fiskmarkaða. Því meira magn sem er í boði þá virðist kaupendum fjölga. Þá koma oft inn 
kaupendur sem ekki eru venjulega að kaupa með von um að verðið lækki og þeir fái ódýran 
fisk. Verðið er oft mismunandi en það sýnir bara hversu mikil eftirspurnin er þegar verðið 
hækkar. Fiskvinnslur, bæði stórar og smáar, hvaðan að af á landinu kaupa fisk í gegnum 
fiskmarkaðina og fiskbúðir einnig. Sumir kaupendur kaupa bara fisk til að senda beint 
erlendis með gámum til þess að selja á fiskmörkuðum erlendis. Verðið helst oftast gott og 
ekki hefur það hrunið svo mikið niður á undanförnum árum að ekki borgi sig að selja í 
gegnum markaðina en oft eru margir seljendur hræddir við svona sveiflur og kjósa því frekar 
að fara í bein viðskipti.  
 

3.4.4 Samkeppni 

Þeir sem kaupa fisk á fiskmörkuðum eru fiskvinnslur, bæði stórar og smáar, fiskbúðir og svo 
útflytjendur sem flytja fisk erlendis og eru oftast í einhverjum fyrirfram ákveðnum 
viðskiptum. Samkeppni er á milli fiskvinnsla í gegnum uppboðskerfið og þá hefur stærð 
þeirra og umfang oft mikið að segja og einnig hvort að fiskvinnslan hafi útgerð og kvóta á 
bakvið sig eða ekki. Almennt séð þá telja flestir að fiskvinnslur með útgerð og kvóta á bakvið 
sig hafi meira samkeppnisforskot en aðrar fiskvinnslur þar sem, eins og nefnt hefur verið 
áður, að þessar vinnslur hafa tök á því að borga hærra verð. Fiskbúðir falla ekki inn í þessa 
samkeppni þar sem þær kaupa oftast nær svo lítið í einu að stærri vinnslur eru ekki að keppast 
um það við þær og oft hafa fiskbúðir einnig tök á því að borga hærra verða þar sem engin 
vinnsla er hjá þeim heldur fiskur seldur beint heill eða handflakaður á hærra verði í búðunum. 
 Eins og talað var um í kaflanum um kaupendur að þá er þrjár tegundir kaupenda. Stórir 
kaupendur í útgerð, stórir kaupendur ekki í útgerð og smáir kaupendur. Samkeppnin er á 
milli þessara aðila allt árið um kring en mismikið. Oftast er samkeppnin mest þegar mest er 
í boði en þá á verðið til að lækka og þá nýta sér flestir að kaupa á uppboði og freista gæfunnar 
um að fá ódýran fisk. Einnig er oft mikil samkeppni þegar mjög lítið er í boði. Þá hækkar 
verð oft mikið. Smærri útgerðir hins vegar eru fljótari að kaupa það sem þær þurfa og geta 
oft borgað aðeins meira en stærri útgerðir þar sem þeir hafa oft sérhæfðari vinnslu sem skilar 
meiri gæðum og hærra verði. Því má segja að mest samkeppni sé á milli stóru fiskvinnslanna 
og þá skiptir oft miklu máli hvort þær séu í útgerð eða ekki. Fiskvinnslur sem ekki eru í 
útgerð hafa stofnað sín eigin hagsmunasamtök sem ekki eru tengd SFS (áður LÍÚ) en þau 
heita SFÚ og þau voru stofnuð fyrir rúmum 20 árum og eru þau hagsmunasamtök sem barist 
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hafa fyrir réttlæti í verðlagningu á fiski og að allir sem starfa í þessari lykilatvinnugrein 
þjóðarinnar sitji nokkurn vegin við sama borð. (Jón Steinn Elíasson, 2016)  

Í fréttabréfi SFÚ má sjá að kallað er eftir nánari skilgreiningu fiskmarkaða þegar 
kemur að verðlagningu til að hægt sé að skapa heilbrigðari samkeppni. Talað er um í bréfinu 
að fiskvinnslufyrirtæki án útgerðar og útgerðir sem ekki reka fiskvinnslu standi höllum fæti 
í samkeppni við lóðrétt samþætt útgerðar- og fiskvinnslufyrirtæki og að því hafi verið slegið 
föstu í áliti Samkeppniseftirlitsins árið 2012 (Samkeppniseftirlitið, 2012) sem gefið var út í 
kjölfar kvörtunar SFÚ til samkeppnisyfirvalda en í álitinu bendir Samkeppniseftirlitið á 
tvenns konar samkeppnishindranir sem aðildarfyrirtæki SFÚ hafa reynt á eigin skinni. 
Annars vegar hafi lóðrétt samþætt útgerðarfélög hvata til að gefa upp sem lægst verð í 
viðskiptum á milli útgerðar- og vinnsluhluta félagsins. Eftir því sem uppgefið verð er lægra 
þá lækkar launakostnaður útgerðarinnar og hún greiðir minna í hafnargjöld. Hins vegar telja 
samkeppnisyfirvöld að samkeppnishindrun felist í því samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða 
sé eingöngu heimilt að framselja aflaheimildir á milli aðila sem eiga og reka fiskiskið. Sú 
tilhögun valdi því að fiskvinnslur án útgerðar séu í mun verri stöðu en lóðrétt samþætt 
útgerðarfélög (Stephensen, 2016). 
 Samkeppni hjá seljendum virðist vera afskaplega lítil. Haft er orð á því á meðal 
seljanda að ekki sé verðlaunað fyrir það á uppboði þegar vel er gert. Til dæmis tveir bátar 
sem kæla fiskinn mismunandi fá sama verð vegna þess að kaupandi veit ekki nákvæmlega 
hvernig fiskurinn var kældur með þeim upplýsingum sem fást í gegnum uppboðskerfið. Þetta 
er oft leyst í beinum sölum. Seljendur sem bjóða betri gæði, semja þá við vinnslur um að 
borga sér hærra verð í skiptum við beina sölu á hærra verði en er á fiskmarkaði þann daginn. 
 

3.4.5 Lög og reglugerðir 

Í þessum kafla verður farið yfir þær reglugerðir sem mikilvægastar eru varðandi kröfur sem 
gerðar eru til fiskmarkaða, stjórnenda fiskmarkaða og sölu fisks á uppboði. Matvælastofnun 
hefur haft frá árinu 2008 eftirlit með framleiðslu sjávarafurða, skoða þarf lög og reglugerðir 
vegna stjórnun fiskveiða, meðferð og vinnslu fisks og þær reglugerðir sem lúta að uppboði 
á fiski á Íslandi. Þau lög og reglugerðir sem eru mikilvægastar varðandi fiskmarkaði eru: 
 
Í lögum um uppboðsmarkaði fyrir sjávarafla er talað um ýmis leyfi og skilyrði sem 
fiskmarkaðir þurfa að uppfylla (Lög um uppboðsmarkaði sjávarafla nr. 79/2005). Samkvæmt 
4. gr. þeirra laga sem er um húsnæði og búnað uppboðsmarkaðar og er sagt að um meðferð 
afla skuli gilda lög um meðferð, vinnslu og dreifingu sjávarafurða, og reglur settar á 
grundvelli þeirra laga eftir því sem við á (Lög um sjávarafurðir nr. 55/1998). Um vigtun afla 
gilda ákvæði laga um umgengni um nytjastofna sjávar, og reglur sem settar eru á grundvelli 
þeirra eftir því sem við á (Lög um umgengni um nytjastofna sjávar nr. 57/1996). 
 
Samkvæmt 6. gr. laga um uppboðsmarkaði sjávarafla (Lög um uppboðsmarkaði sjávarafla 
nr. 79/2005, 6. gr).  skulu leyfishafar standa skil á uppboðsandvirði hins selda afla til seljenda 
og sjá um skila á greiðslum samkvæmt ákvæðum II.kafla laga um skiptaverðmæti og 
greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (Lög um skiptaverðmæti nr. 24/1986). Samkvæmt 7. 
gr. sömu laga um sjávarafla (Lög um uppboðsmarkaði sjávarafla nr. 79/2005, 7. gr), sem 
seldur er á uppboðsmarkaði, gilda ekki ákvæði um lágmarksverð samkvæmt lögum um 
verðlagsráð sjávarútvegsins (Lög um Verðlagsráð sjávarútvegsins nr. 43/1985). 
 
Í lögum um sjávarafurðir er tilgangur þeirra að tryggja neytendum að íslenskar sjávarafurðir 
séu heilnæmar, standist settar kröfur um gæði, séu unnar við fullnægjandi hreinlætisaðstæður 
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og að merkingar og upplýsingar um þær séu fullnægjandi (Lög um sjávarafurðir nr. 
55/1998). 
 
Reglugerð sem er um uppboðsmarkaði sjávarafla og gildir  um starfsemi uppboðsmarkaða 
og hefur það að markmiði að tryggja gagnsæi viðskipta og að skýrar reglur gildi um 
verðmyndun, þjónustu og greiðslur í viðskiptum með sjávarafla á uppboðsmarkaði 
(Reglugerð um uppboðsmarkaði sjávarafla nr. 646/2007). 
 
Reglugerð sem er um vigtun og skráningu sjávarafla og gildir um vigtun og skráningu alls 
afla sem landað er hér á landi án tillits til þess hvar hann er veiddur. Þá gilda ákvæði IX. 
Kafla um vigtun og skráningu afla íslenskra skipa sem flutt er óunnin á erlendan markað 
(Reglugerð um vigtun og skráningu sjávarafla nr. 224/2006). 
 
Reglugerð sem fjallar um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um matvæli, 
um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla. 
(Reglugerð um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 um 
almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um matvæli, um stofnun 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla auk áorðinna 
breytinga nr. 102/2010). 
 
Reglugerð um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og Ráðsins (EB) nr. 852/2004 um 
hollustuhætti er varða matvæli (Reglugerð um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 852/2004 um hollustuhætti sem varða matvæli nr. 103/2010). 
 
Reglugerð nr. 104/2010 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og Ráðsins (EB) nr. 
853/2004 um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu, auk áorðinna breytinga. Í 
reglugerð EB nr. 853/2004 sem er fylgiskjal nr. I við reglugerð 104/2010, Viðauka III, þætti 
VIII er fjallað um lagarafurðir en í þætti VII um lifandi samlokur. Skynmatsreglur sem áður 
voru í viðauka 9 í reglugerð 233/1999 eru nú í viðauka A við þessa reglugerð nr. 104/2010 
(Reglugerð um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 um 
sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu, auk áorðinna breytinga 
nr. 104/2010). 
  
Allar þær reglugerðir og greinar sem nefndar eru hér að ofan eru mikilvægar starfsemi 
fiskmarkaða og uppboðsmarkaða og mikilvægt að uppfylla sett skilyrði í þeim til að 
starfrækja fiskmarkað. 
 

3.5 Mikilvægi upplýsingagjafar - Áhrif á gæði og 
verðmæti sjávarafla 

Góð og rétt upplýsingagjöf í gegnum uppboðskerfi fiskmarkaða er mjög mikilvæg fyrir 
flestalla aðila sem koma að ferlinu og þá sérstaklega kaupendur. Kröfur kaupenda og 
neytenda um gæði eru orðnar mun meiri en þær voru áður fyrr og hefur verið aukin 
verðmætasköpun í sjávarútveginum undanfarin ár með tilkomu nýrra tækja, tóla, aðferða og 
endurskipulagningu sem eykur gæði fisks (Sjávarklasinn 2013; Jóakimsson, 2010). Kælitæki 
um borð í skipum með ískrapa, styttri veiðiferðir hjá skipum, aukin ísstaka og svo framvegis. 
Mikil vitundarvakning hefur verið hjá ísfiskstogurum og sérstaklega hjá þeim togurum sem 
eru í eigu útgerða sem eiga fiskvinnslur líka. Togarar taka styttri hol (hol: þegar trolli er 



61 

kastað, veitt er fisk og híft einu sinni) til að veiða minna í einu og minnka þannig líkurnar á 
skemmdum á aflanum, þeir hafa minnkað veiðiferðir sínar í um það bil 2 daga í stað viku 
eins og tíðkaðist áður fyrr til að koma aflanum fyrr í vinnslu og ýmislegt fleira sem eykur 
verðmæti afla án þess þó að auka magn hans. Línubátar hafa einnig verið að auka gæði afla 
síns eins og til dæmis með tilkomu Rótex blóðgunarbúnaðar frá 3X Technology ehf. en með 
tilkomu þess búnaðar aukast gæði afla en það var sýnt fram á rannsóknum hjá MATÍS 
(Arason o.fl., 2014).  
 Hægt væri að stórbæta gæði á mörgum stöðum. Bæði geta eðlislægir gæðaþættir haft 
áhrif sem og gæðaþættir háðir meðhöndlun. Grundavallaratriði í þessu öllu er að koma 
afurðinni á markað, fá fyrir hana gott verð og uppfylla þær væntingar sem kaupandinn gerir 
til hennar. Til að uppfylla öll þessi atriði er mikilvægt að hafa þekkingu á aflanum, nýta þá 
þekkingu sem er til staðar og ekki er síður mikilvægt að deila þessari þekkingu í gegnum 
keðjuna því þá er hægt að gera ráðstafarnir. Illa kældur fiskur geymist verr og hefur minni 
geymslutíma en vel kældur fiskur en ef hann er unnin í tæka tíð þá gæti hann verið góð vara 
samt sem áður, því er upplýsingagjöf í ferlinu í gegnum uppboðskerfi fiskmarkaða gríðarlega 
mikilvæg.  
 

3.5.1 Eðlislægir gæðaþættir 

Eðlislægir gæðaþættir lýsa fisknum eins og hann er í hafinu. Sjómenn hafa lítið vald til að 
breyta eðlislægum gæðaþáttum fisks en þó er gott að hafa í huga að þessir þættir geta haft 
áhrif á fisk í gegnum allt ferlið en heildargæði afla ræðst af samspili á milli eðlislægra 
gæðaþátta og gæðaþátta sem háðir eru meðhöndlun við veiðar og vinnslu. Í verkefninu 
Aflabót, rit nr.48 (Ríkharðsson og Birgisson, 1996) var farið yfir hvernig skipta mætti 
gæðaþáttum fisks upp í eðlislæga gæðaþætti og gæðaþætti háða meðhöndlun. Nýtt var þá 
skiptingu hér og skoðað hvernig upplýsingagjöf gæti haft áhrif þegar það kemur að þessum 
gæðaþáttum. Skiptingu á gæðaþáttum fyrir eðlislæga gæðaþætti má sjá í Tafla 3.1 hér að 
neðan. Svo fylgir nánari umfjöllun um þá gæðaþætti sem taldir eru skipta máli í 
upplýsinggjöf í gegnum fiskmarkaði. (Eyjólfsdóttir, 2012) 
 
 

Tafla 3.1 Eðlislægir gæðaþættir fisks 

Líffræðilegir þættir Umhverfislegir þættir 

Lengd Árstími veiða 
Þyngd Veiðisvæði 
Holdastuðull Hringormar 
Aldur Æti 
Kyn Hitastig í hafi 
Kynþroskastig  
Slóghlutfall  
Stofn  
Los  
Dauðastirðnun  
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Holdastuðull, lengd og þyngd 
Holdafar þorsks sem hefur svokallaðan holdastuðull (e. condition factor (Fulton, 1903)) 
hefur verið rannsakað mikið í gegnum tíðina og má sjá á rannsóknumað  það getur verið 
mjög breytilegt svo um munar eftir árstíma og veiðisvæðum (Jón Heiðar Ríkharðsson og 
Rúnar Birgisson, 1996) Holdastuðull er reiknaður út með einfaldri jöfnu (Fulton, 1903). 
 

Holdastuðull (C) = 100 × Þyngd ÷ Lengd 3 

 
Stærð fisks sem veiddur er úr sjó ræðst aðallega af tegund veiðafæris sem notað er við veiðar 
og því veiðisvæði sem hann er sóttur af, fjallað verður nánar um það síðar. Þegar talað eru 
um stærð fiska er gott að hafa tvennt í huga og er það meðalstærð þess afla sem veiðist og 
vaxtarlag fisksins (Ríkharðsson og Birgisson, 1996). Holdastuðull er mikið notaður þegar 
talað erum stærð og vaxtarlag fiska en hann er í raun mælikvarði á vaxtarlag fisksins og er 
gert ráð fyrir því að tveir fiskar af misjafnri þyngd og lengd en með sama holdastuðul sé eins 
í laginu (Birgisson og Þorsteinsson, 1997). Það hefur verið sýnt fram á það í rannsóknum 
víða, bæði erlendis og á Íslandi, að það fengist betri nýting fyrir fisk með hærri holdastuðul 
eins og sjá má á Mynd 3.1 (Ríkharðsson og Birgisson, 1996; Arason 2001) 
 

 
Mynd 3.1 Samband holdastuðuls og flakanýtingar úr rannsóknum í Noregi (Arason, 

2001) 

 
Aldur 
Þegar talað er um aldur fisks þá er oftast verið að tala um fjölda daga frá því að fiskurinn var 
veiddur. Lífaldur er svo notaður sem sá tími frá því að fiskurinn verður til eftir hrygningu. 
Mikið hefur verið skoðað lífaldur fiska þegar þeir eru rannsakaðir. Fiskar geta verið 
mismunandi eftir aldri en það á sérstaklega við fyrir og eftir kynþroskaaldur en einnig annað 
eins og að fæðuval fiska getur verið mismunandi eftir aldri (Ríkharðsson og Birgisson, 
1996). Komið hefur fram í rannsóknum að sumstaðar á landinu séu fiskar eldri en 
annarsstaðar en það má rekja til þess að ýmsar tegundir fiska hafa aðra uppeldisslóð en 
hrygningarslóð. Sem dæmi þá er hrygningarslóð þorsks sunnan Íslands en megin uppeldislóð 
hans er norðan Íslands. (Eyjólfsson o.fl., 2001)  
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Kynþroskastig 
Kynþroskastig fiska getur skipt miklu máli þegar kemur að holdafari fisksi eins og við sjáum 
á Mynd 3.2 hér að neðan en þar sjáum dæmi um breytingar í holdafari þorsks á mismunandi 
stigum kynþroskans: 

 
Mynd 3.2 Dæmi um breytingar í holdafari þorsks (Arason, 2001). 

 
Hrygningartímabil þorsks við Ísland er alla jafnan frá mars og stendur fram í maí. Ástæðan 
fyrir breytingum í holdi þorsksins í kringum hrygningu er að öllum líkindum sú að hann 
notar að hluta til byggingarefni eins og prótín frá sínu eigin holdi við uppbyggingu hrogna 
eða svila. Þetta er sérstaklega áberandi hjá eldri þorski og er hann því oft mjög horaður eftir 
hrygningu og gefur lítið af sér í afurðir. (Eyjólfsson, 2001)  

Því er fiskur allan jafnan lélegra hráefni stuttu eftir hrygningu og að fiskur gefur af sér 
lélegasta hráefnið að sumri til. Talið er að fiskur sé komin í eðlilegt horf í kringum september 
mánuð. Það er því engin tilviljun að nýtt fiskveiðiár byrji í september mánuði en var það 
valið með tilliti til hrygninga, hráefnisgæða og nýtingu í vinnslu (Eyjólfsdóttir, 2012). 
 
Slóghlutfall 
Slóg er öll þau líffæri sem finnast í kviðarholi fisks, það er að segja innyflin. Þegar innyfli 
eru fjarlægð úr kviðarholi fisks er talað um að slægja . Slógið er hluti af heildarþyngd fisksins 
og það hlutfall er kallað slóghlutfall en það getur verið mismikið í eftir fiskum. Slóghlutfall 
þorsks er mjög breytilegt eftir árstíma og er það beintengt hrygninartímabilum vegna þess 
að hrogn og svil eru partur af slóginu og þegar þau eru til staðar er slóghlutfall hærra en 
slóghlutfallið stjórnast einnig af ætisástandi, stærð, kynþroska og ýmsum fleiri þáttum. 
Slóghlutfall er hæst rétt fyrir og á hrygningartímanum og lægst strax eftir hrygningu og á 
haustin. Fundist hafa vísbendingar um það að hátt slóghlutfall leiði til þess að los sé í fiski 
en þó sé hægt að hrekja þær vangaveltur oft á tíðum því þær eru ekki algildar. Slóghlutfall 
sveiflast mjög eftir árstíma en þá eru þessar sveiflur ekki alltaf til staðar til dæmis vegna þess 
að með aldrinum þá breytist fæðuval fisksins og það hefur áhrif á slóghlutfallið. 
(Ríkharðsson og Birgisson, 1996) 
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Los 
Þekkt vandamál er að fersk flök eða flattur þorskur er stundum laus í sér og í einstökum 
tilfellum er losið svo mikið að fiskurinn er að mestu sundurlaus vegna loss og sprungna. 
Þetta er kallað los en það er almenn sundurlausn vöðva í kjöti á fiskum en að mestu án 
sýnilegra og ákveðinna sprungna á sérstökum svæðum. Helstu ástæður fyrir losi eru sagðar 
vera kollagen skortur í vöðvum hjá fiskum, sem er mun minni í fiski miðað við til dæmis í 
kjöti, og einnig skortur af því í kringum vöðvavefi. Það er vegna þessa sem fiskur er almennt 
séð mjög mjúkur í sér og einnig mjög mjúkur undir tönn eftir suðu en kollagenið sem finnst 
í fiskvöðvum er mun viðkvæmara gagnvart suðu en kollagen sem finnst í kjöti. Los getur 
verið mjög mismunandi eftir árstíma, næringarástandi og stærð fisksins (Bjarnason, 1998). 
 

 
Mynd 3.3 Sex mismunandi los í þorskflökum (Bjarnason, 1998) 

 
Los kemur yfirleitt ekki fram í fram í holdi fisks fyrr en eftir að fiskur hefur verið unninn. Á 
Mynd 3.3 má sjá sex mismunandi los í þorskflökum og tölurnar á myndunum tákna einkunnir 
sem þorskflökin fá, þar er 1 best og 6 verst. Los getur haft afgerandi áhrif á hversu verðmæt 
afurðin er. Losmikill fiskur er yfirleitt algjörlega ónothæfur í lausfrysta bita og fersk flök en 
fyrir það er greitt hæsta verðið og þá ætlast kaupandinn til að fá gæðaafurðir. Vinnsluhæfni 
fisks má skipta í 3 flokka eftir losi og þeir eru: hæft í vélflökun, hæft í handflökun en ekki 
vélflökun og einungis hæft í marning en marningur er hakkaður fiskvöðvi sem getur verið 
notaður í til dæmis fiskibollur. Undanfarin ár hefur færst í aukana að selja marning til að 
auka verðmæti fisks en marningur er ekki jafn verðmætur og fersk flök til dæmis og því 
hefur los þau áhrif á fiskinn að verðmæti hans minnkar. 
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Dauðastirðnun 
Nokkrum klukkustundum eftir að fiskur deyr þá verður fiskholdið stíft viðkomu, það ástand 
kallast fara í gegnum dauðastirðnun. Það er hins vegar hægt að hægja á dauðastirðnun með 
góðri kælingu en þorskur sem geymdur er við 0°C getur verið 2-8 klukkustundir að komast 
í dauðastirðnun. Með betri kælingu þá getur hins vegar verið hægt á dauðastirðnun og hún 
getur þá staðið yfir í nokkra daga. Hitastig eftir dauða fisks, næringarástand, þreyta og álag 
eru meðal annars þeir þættir sem hafa áhrif á hversu fljótt fiskurinn fer í gegnum 
dauðastirðnun. Fiskur sem veiðist í botnvörpu til dæmis fer almennt fljótt í gegnum 
dauðastirðnun enda hefur hann eytt mikilli orku í sund og sprikl vegna veiðanna. Smár fiskur 
fer einnig fljótar í gegnum dauðastirðnun heldur en stór fiskur og losnar einnig fyrr úr 
dauðastirðnun. Fiskur í miklu æti fer almennt seint í dauðastirðnun og losnar seint úr henni. 
Þegar fiskur er heill og óflakaður þá stífnar hann upp án þess að breyta lögun við 
dauðastirðnun en flök eða stykki dragast saman ef þau eru laus frá beinagrind og eru að fara 
í gegnum dauðastirðnun. Tafla 3.2 hér að neðan sýnir upphaf og endalok dauðastirðnunar 
eftir dauða hjá þorski við mismunandi hitastig (Bjarnason og Arason, 1998). 
 

Tafla 3.2 Upphaf og endalok dauðastirðnunar eftir dauða hjá þorski við misjafnt 
hitastig (Bjarnason og Arason, 1998). 

 
Geymsluhiti Upphaf Endalok 
30°C 0,5 klukkustundir 1-2 klukkustundir 
10-12°C 1 klukkustund 20-30 klukkustundir 
0°C 2-8 klukkustundir 20-65 klukkustundir 
Frysting Misjafnt eftir hitastigi 1 eða fleiri mánuðir 

 
 

Eins og sjá má í töflunni þá hefur kæling mikil áhrif á lengd dauðastirðnunar ferlisins og 
mikilvægt er að hægja á ferlinu sem mest vegna þess að þegar að stirðnunin er hæg þá eru 
minni hætta á losi í fisknum og einnig vegna þess að ekkert skemmdarferli í fisknum sjálfum 
hefst fyrr en að dauðastirðnun lýkur og því er það allra hagur að hægja á dauðastirðnunar 
ferlinu til að fresta öllum skemmdarferlum. Rannsóknir sýna að fiskur sem er frystur áður 
en hann fer í dauðastirðnun fer einnig í gegnum þetta ástand. Dauðastirðnunin hefst 
einfaldlega seinna en í ferskum fiski og stendur miklu lengur yfir eða í einn eða fleiri mánuði. 
Nauðsynlegt er því að láta nægan tíma líða áður en frystur fiskur er seldur í verslanir 
(Bjarnason og Arason, 1998). 

Dauðastirðnun er einn af þeim mikilvægu eiginleikum fisksins sem þarft er að afla 
upplýsinga um áður en vinnsla hans hefst. Fiskur sem er í dauðastirðnun fer oft illa í 
fiskvinnsluvélum vegna þess hversu illsveigjanlegur hann er. Yfirleitt er fiskur því unnin 
fyrir eða eftir dauðastirðnun. Það er því talað um þrjár gerðir fisks í þessu samhengi: fiskur 
fyrir dauðastirðnun, fiskur sem er í dauðastirðnun og fiskur sem hefur gengið í gegnum 
dauðastirðnun (Ríkharðsson og Birgisson, 1996).  
  

Árstími veiða 
Eins og hefur áður komið fram þá skiptir árstími veiða miklu máli ef við erum að hámarka 
verðmæti hráefnisins. Það er einmitt vegna hrygningartímabils og kynþroska fiska. Rétt eftir 
hrygningu er hráefnið jafnan lélegt og reynslan hefur sýnt að meira los er að finna í fiski þá. 
Á vorin má því gera ráð fyrir lélegra hráefni en ella í fiskveiðum og á haustin þegar fiskar 
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eru að framleiða hrogn og svil, þá er prótín og fita minni í holdinu vegna þess að þau nota 
þá sinn forða til framleiðslu hrogna og svila. Hins vegar á þetta aðallega við í þorski og er 
ekki eins í öllum tegundum. 
 Því er mikilvægt fyrir fiskvinnslur og útgerðir að skipuleggja fiskveiðiárið vel 
fyrirfram til þess að komast hjá því að veiða tegundir eins og þorsk strax eftir 
hrygningartímann. Fiskveiðiár byrjar í september mánuði og þá endurnýjast kvótinn og 
einmitt á þeim tíma er þorskveiðar allra bestar. 
 

Veiðisvæði 
Veiðisvæði í kringum Ísland eru misjöfn eins og þau eru mörg. Mörg þeirra hafa fræg nöfn 
hjá sjómönnum eins og Halamið, Nesdýpi og svo framvegis. Í rannsókn Sveins 
Margeirssonar árið 2003 þar sem hann skoðar nýtingu, gæði og eðliseiginleika þorsksafla þá 
kom fram að breytileiki sé í flakanýtingu, losi og fjölda í holdi þorsks eftir mismunandi 
veiðisvæðum (Margeirsson, 2003). Því er mikilvægt að huga vel af því hvar er veitt hverju 
sinni og halda utan það einhverskonar bókhald hvar sé ekki góðar aðstæður á hverjum tíma 
og svo framvegis. Einnig er mismunandi svæði hvar fiskur hrygnir og elst svo upp en einnig 
er vaxtarhraði fisks mismunandi eftir stofnum og hafsvæðum en það er líklegt að það sé 
vegna hitastigs hafsins, æti í hafinu og fleiri umhverfisaðstæðum (Ríkharðsson og Birgisson, 
1996). 
 
Hringormar 
Mikið hefur verið ritað og rætt um hringorma undanfarin ár og hefur verið í auknum mæli 
reynt að finna lausnir til að minnka fjölda hringorma sem gæti sloppið í gegnum fiskvinnslur 
og í sölu til neytenda. Þekkt er hjá sjávarútvegsfyrirtækjum að ákveðin svæði geta verið með 
meiri hringormasýkingu en önnur svæði. Til eru tvær gerðir hringorma sem hafa áhrif á 
fiskvinnslur en þær eru selormar og hvalormar. Selormur hefur sel sem lokahýsil og 
fisktegundir eins og t.d. þorsk sem millihýsil. Hvalormur hefur hval sem lokahýsil og líkt og 
selormur þá hefur hann nokkrar fisktegundir sem millihýsla (Dagbjartsson, 1973). 

Selormar eru í raun hættulausir fyrir neytandann en hvalormar geta lifað í mönnum og 
haft áhrif á heilsu þeirra. Helst er að nefna að lifandi hvalormur veldur verulegum 
magakveisum fyrir þann sem borðar hann. Þrátt fyrir að hringormar séu skaðlausir 
neytendum valda þeir verulegum viðbjóði við neyslu á fiski og sérstaklega ef þeir eru lifandi. 
Mjög brýnt er því að selja fisk hringormalausan til þess að eyðileggja ekki fyrir neytendum 
sem eru viðkvæmir gagnvart hringormum. Margar aðferðir hafa verið prófaðir á Íslandi til 
þess að losna við hringorm úr fiskholdinu en enn sem komið er hefur enginn aðferð leyst af 
hólmi hefðbundna snyrtingu á ljósaborði í fiskvinnslum (Guðmundsson o.fl., 2006). 

Hringormar geta verið mismunandi eftir svæðum á Íslandi. Selormar eru algengir 
nálegt landi og því nær landi sem veitt er því meiri líkur eru að selormur sé í flakinu. Þetta 
sést bersýnilega í rannsóknum Sveins Margeirssonar (Margeirsson, 2003). Þar sem mikið er 
af sel er því mikið af selormi og selir halda sig bara við landið. Erfiðara er að vita hvar 
hvalormur er algengur þar sem hvalir halda sig bara útum allt og margar tegundir af hval 
sem hafa hvalorm, því er erfiðara að vita hvar hvalormur er algengur. 

Sjá má á Mynd 3.4 fjölda hringorma per kílógramm í þorski á hafsvæðum í kringum 
Ísland á mismunandi tímabilum. Litirnir tákna fyrir mismunandi fjölda eins og sjá má á 
skýringu fyrir miðju Íslandi á myndunum. Þar sést hvernig hringormur er meiri nær landi. 
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Mynd 3.4  Fjöldi hringorma eftir hafsvæðum í kringum Ísland í á árunum 2001-2005. 

(Margeirsson o.fl., 2006) 
 
 

3.5.2 Gæðaþættir háðir meðhöndlun 

Gæðaþættir sem eru háðir meðhöndlun er skipt í tvo flokka en það eru gæðaþættir háðir 
veiðum og meðferð um borð annars vegar og gæðaþættir háðir vinnslu og meðferð í landi 
hins vegar. Á fiskmörkuðum er fyrri flokkurinn mjög mikilvægur en það eru eiginleikar sem 
fiskmarkaðir hafa eða ættu að hafa upplýsingar um og geta miðlað þeim til viðskiptavina 
sinna sem eru vinnslunnar. Gæðaþættir háðir vinnslu eru því þættir sem verða til eftir veru 
fisks á fiskmarkaði. Flokkana og þætti þeirra má sjá hér í  
Tafla 3.3 að neðan og verður farið svona nánar yfir þá þætti sem taldir eru skipta máli hvað 
upplýsingagjöf í gegnum fiskmarkaði varðar. 
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Tafla 3.3 Gæðaþættir fisks háðir meðhöndlun 

Gæðaþættir háðir veiðum  
og meðferð um borð 

Gæðaþættir háðir vinnslu 
og meðferð í landi 

Lengd veiðiferðar og geymslutími afla 
Veiðarfæri 
Val á veiðisvæðum 
Blæðing og blóðgun 
Slæging 
Kæling 
Geymslutilhögun á sjó (kælimiðill, ílát, 
röðun) 
Hitastig í fiskilest og í móttöku 
Stjórnun, mannlegur þáttur og hreinlæti 

Geymslutími 
Geymslutilhögun í landi 
Tegund vinnsluvéla 
Stilling véla og viðhald 
Flokkun afla og stilling véla m.t.t 
flokkunar 
Vinnslulínur og afköst 
Stjórnun, mannlegur þáttur og hreinlæti 

 
 
Veiðarfæri 
Veiðarfæri eru misjöfn eins og þau eru mörg. Helstu veiðarfæri þess fisks sem seldur er í 
gegnum fiskmarkaði eru lína, handfæri, dragnót og botnvarpa. Hvert þessara veiðarfæra 
getur haft mismunandi áhrifa á aflann við veiðar og því er mikilvægt að tileinka sér 
mismunandi vinnubrögð við veiðar með mismunandi veiðarfærum 
 Við veiðar á línu þá er fiskur dregin upp úr hafinu lifandi. Fiskur sem veiddur er á línu 
er gæðafiskur oftast nær en það fer mjög vel með fiskin að hann sé veiddur á línu en hann 
verður fyrir mun minna hnjaski en fiskur veiddur á botnvörpu eða dragnót. Það er hægt  að 
blóðga fisk jafnóðum og hann kemur um borð.  Einnig er veiðitími stuttur á línu sem eykur 
geymsluþol fisksins til muna (Ríkharðsson o.fl., 1995). 
 Handfæraveiðar eru þær veiðar sem fara best með fiskinn en á handfæraveiðum er 
fiskurinn hífður upp um leið og hann er bítur á færið og því verður hann nánast ekki fyrir 
neinu hnjaski og hangir hann ekki lengi á færinu og því er fiskurinn óþreyttur þegar hann 
kemur upp úr sjónum. Það má því segja að mest gæði afla fást með þessari veiðiaðferð. 
Handfæraveiðar eru aðeins stundaðar yfir og í kringum sumartíman á Íslandi og er nær 
eingöngu veiddur þorskur á þeim þó vissulega séu tegundir eins og ufsi veiddur líka. 
Handfæraveiðar eru hins vegar ekki nærri því jafn afkastamiklar og til dæmis línuveiðar og 
botnvörpuveiðar og eru þær oftast stundaðar á smáum bátum og hjá smærri útgerðum og 
einyrkjum. Strandveiðar við Ísland sem hafa verið stundaðar á sumrin síðastliðin ár hafa 
eingöngu gengið út á það að reyna að efla þessar veiðar og gefa fleirum tækifæri til að stunda 
þær. 

Botnvarpan er vinsælasta veiðafæri sem notað er við Íslandstrendur. Í fljótu bragði 
virkar það þannig að stórt opið net eða troll er dregið eftir botninum af skip eða togara. Þá 
er veitt fisk inn í trollið þegar það er dregið eftir botninum. Við veiðar á botnvörpu eða trolli 
eins og hún er oftast kölluð þá geta gæði fisks verið mjög breytileg. Ýmsir þættir telja þar 
inn í við veiðarnar en þeir eru meðal annars togtími og aflamagn í hverju holi. Þegar togtími 
er of langur þá hefur stór hluti fisksins sem komin er í trollið synt lengi inn í veiðafærinu og 
deyr því uppgefinn, sem meðal annars leiðir til þess að dauðastirðnun tekur skemmri tíma. 
Þegar of mikið magn er í hali þá getur það leitt til þess að sá fiskur sem kemur fyrst inn í 
trollið sé kraminn sökum pressu í pokanum á trollinu þegar hann er dreginn upp úr sjónum 
og einnig eykst tími að blóðgun þegar mikið er í hverju holi vegna þess að þá er áhöfnin 
lengur að gera að aflanum (Ríkharðsson o.fl., 1995). 
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Á dragnótaveiðum eða snurvoðuveiðum eins og þeir eru oft kallaðar er dregið fisk inn 
í poka. Þar er togtímin nánast alltaf sá sami nánast vegna þess að þannig virkar veiðiaðferðin. 
Lagt er snurvoð í hring og togað þangað til hún leggst saman. Togtímin er yfirleitt mjög 
stuttur, ekki nema 20-30 mínútur. Hér gæti holastærð skipt máli en ómögulegt er að segja til 
um hana. Hér gæti því verið eitthvað um kramin fisk en fiskurinn er tekin í pörtum um borð 
í skipið. Því má álykta að betri gæði afla er að finna hér heldur en í botnvörpuveiðum. 
 
Blæðing 
Blæðing/blóðgun hefur mikil áhrif á gæði og geymsluþol aflans. Fiskur sem er illa blóðgaður 
eða fær ekki að blæða nægilega lengi útverður hold dökkt á lit og skemmdarferlið gerist þá 
mun hraðar en venjulegu þar sem blóð hefur örvandi áhrif á skemmdargerla, ensím í blóði 
styttir geymsluþol frosinna og ferskra afurða og járnið í blóðinu hvetur þránun og 
gulumyndun í saltfiski. Mikilvægt er að blóðga fisk sé gerð eins fljótt og auðið er þar sem 
óþreyttur spriklandi fiskur blóðtæmist betur en þreyttur fiskur með lítið lífsmark. Mikilvægt 
er að blóðga fiskur er í blæðingu áður en hann fer í dauðastirðnun. Því má segja að best sé 
að blóðga fisk um leið og hann kemur um borð, því fyrr því betra. Eftir blóðgun þarf einnig 
að huga vel að því hversu lengi fisk að blæða út áður en gert er að honum. Í rannsókn Ásgeirs 
Matthíassonar árið 1986 sýndu niðurstöður að til að hámarka gæði fisksins þurfti 
blæðingartími að vera að lágmarki 10 mínútur en ef hann er lengri en 15 mínútur urðu gæðin 
lakari (Matthíasson, 1986). 
 
Slæging 
Slæging á fiski skal, eins og blóðgun, fara fram eins fljótt og auðið er eftir að fiskur hefur 
verið veiddur. Hafa þarf í huga mikilvægi þess að aðstæður til slægingar séu fullnægjandi 
áður en hafist er handa en góð aðstaða er mjög mikilvæg þegar kemur að slæginu en sé 
aðstaðan ekki fullnægjandi og mistök verða við slægingu svo sem að allt slóg er ekki tekið 
úr fisk, að klumbubein er brotið, þrif fyrir og eftir slægingu séu ekki fullnægjandi og svo 
framvegis þá geta þessi atriði orðið þess valdandi að skemmdarvaldandi ensími og sýrur í 
maga, þörmum og gallblöðru verði eftir í fiskholdinu sem veldur hraðari skemmdum á 
fiskum (Viðarsson o.fl., 2010).  

Það eru bæði kostir og gallar við það að slægja fisk um leið og hann er veiddur. 
Kostirnir eru meðal annars þeir að slæging flýtir fyrir blóðtæmingu fisks og geymsluþol 
slægðs fisks er meira en óslægðs fisks. Gallarnir eru meðal annars þeir að þegar fiskur er 
slægður þá opnar það fleiri leiðir fyrir gerla inn í fiskholdið en gerla er ekki að finna í 
fiskholdi lifandi fisks heldur aðeins í innyflum hans (Matís, 2010). 

 
Röðun 
Þegar fiskur er settur til geymslu í lest fiskiskipa er mikilvægt að raða honum vel til að 
minnka líkur á farg skemmdum. Sérstakalega þarf að raða honum vel ef búið er að slægja 
fiskinn. Aflanum er raðað þannig að kviðurinn snúi niður en ef svo er ekki er hætta á að 
bræðsluvatn sitji eftir í kviðarholi. Einnig þarf að gæta þess að nota ekki of stór fiskker eða 
yfirfylla því þar sem pressa á neðri fiskana í kerunum getur orðið það mikil að afurðin 
hreinlega skemmist (Gunnarsson, 2001).   
 Mikilvægt er að raða fiski sem á eftir að fara í gegnum dauðastirðnun eða er að fara í 
gegnum dauðastirðnun. Því ef fiski er ekki raða beint og hann fer í gegnum dauðastirðnun 
þá stirðnar hann upp í þeirri legu sem hann var í og ef hann var geymdur bogin þá verður 
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hann bogin nema að hann sé beygður til baka með afli sem skemmir fiskinn, þá getur verið 
erfitt að beygja hann til baka svo að hann geti farið í gegnum flökunarvélar svo dæmi séu 
nefnd. 
 
Kæling 
Þegar fisk er raðað í ker er mikilvægt að kæla hann í leiðinni. Einnig er mikilvægt að kæling 
sé til staðar þar sem fiskurinn er geymdur áður en hann fer til vinnslu. Rétt kæling getur haft 
úrslitaáhrif þegar tryggja á gæði og ferskleika sjávarfangs. Góð kæling hægir á allri starfsemi 
skemmdargerla, lengir tíman sem fiskurinn er í dauðastirðnun og minnkar þannig los í 
fiskholdinu. Kæling eykur einnig blóðrennsli úr háræðum eftir blóðgun og gerir holdið þar 
af leiðandi hvítara. Kæling dregur einnig úr rýrnun (Viðarsson ofl., 2010). 

Þegar blóðgun eða slægingu er lokið er mikilvægt að ísa fiskinn og raða honum vel 
niður í fiskker þar sem ís eða krapi er notaður til að kæla hann niður. Töluverður munur er á 
geymsluþoli fisks fyrir hverja gráðu sem tekst að lækka en kjörhitastigið er -0.9°C. Á Mynd 
3.5 sést hvernig geymslutími afla minnkar við hækkandi hitastig. Bæði er mikilvægt að nota 
kælingu eins og ís og krapa til að kæla niður fiskin en einnig er mikilvægt að geyma hann í 
rými þar sem hitastig er um og undir frostmark vatns. 

 

 
Mynd 3.5 Geymsluþol þorsks í dögum miðað við hitastig (Viðarsson o.fl., 2010). 

 

 
Ferskar sjávarafurðir hafa mjög stutt geymsluþol og einn mikilvægasti mælikvarði á þetta 
geymsluþol er væntanleg hitastig afurðanna. Það er því gríðarlega mikilvægt að allt ferlið í 
kringum fiskveiðar og þegar fiskur fer frá veiðum til vinnslu að leitast sé til þess að halda 
hitastigi lágu til að auka gæði og geymsluþol. 
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4 Aðferð og framkvæmd 
Í þessum fyrsta hluta verkefnis er notast við aðferðafræði sem greinir þarfir uppboðskerfisins 
útfrá hagsmunaðilum þess og núverandi kerfi og kallast sú aðferðafræði Þarfaverkfræði (e. 
requirements engineering). Þarfaverkfræði eru fræði fyrir þarfagreiningu sem eru sniðin að 
hugbúnaðargerð. Þar er notast við ýmsar aðferðir úr venjulegri þarfagreiningu og þær sniðnar 
að viðkomandi hugbúnaði. Hafa þarf í huga hverjir eru hagsmunaðilar kerfisins sem er verið 
að gera og er notast við bæði megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir til að búa til 
skjal sem inniheldur þarfir kerfisins áður en farið ar af stað með hönnun þess. Afurðin verður 
því skjal sem unnið er með hagsmunaðilum kerfisins og útfrá núverandi kerfi og leitast við 
að verða við kröfum sem flestra (Pohl, 2010). 

Þegar þarfaverkfræði er notuð þá er verið að leitast eftir hugbúnaði til að sinna 
einhverri vinnu eða nota sem hluta að einhverju öðru kerfi. Það eru oftast tveir möguleikar í 
stöðunni, annars vegar að kaupa hugbúnað sem passar og hins vegar að borga fyrir gerð á 
nýjum hugbúnaði. Í báðum tilfellum þarf að vita hvaða kröfur eru gerðar til kerfisins og 
hverjar þarfir notenda er fyrir það. Afurð þarfaverkfræðiferlisins verður því notað til 
viðmiðunar þegar leitast er eftir nýjum kerfum eða verður einskonar uppskrift sem notuð 
verður við gerð nýs kerfis. Oftast nær eru til hugbúnaður sem uppfyllir flestar þarfir og hægt 
væri að aðlaga að nýjum þörfum. Oftast er það betri kosturinn þó svo hann er dýrara en 
einnig getur verið mjög dýrt að búa til flókin hugbúnað frá grunni. Allt eru þetta hlutir sem 
þarf að vega og meta í þarfagreiningu (Pohl, 2010). 

 

4.1 Þarfir 
Þarfir eru skilgreindar samkvæmt IEEE staðlinum á nokkra vegu (IEEE, 1998). 

1. Þarfir eru skilyrði eða hæfileiki sem notandi þarfnast til þess að leysa vandamál eða 
ná markmiði.  

2. Þarfir eru skilyrði eða hæfileiki sem kerfi þarf að uppfylla eða kerfishluti þarf að búa 
yfir til að fullnægja samningi, staðli, forskrift eða öðru formlega framlögðu skjali. 

3. Þarfir eru skjalfest framsetning á skilyrði eða hæfileika eins og í 1 eða 2. 
 
Hlutverk þarfanna er að sýna hvaða niðurstöðu hagsmunaaðilar kerfisins eru að búast við, 
sýna mismunandi sjónarmið og þær eru nákvæm viðmið til að samþykkja vöru eftir. Með 
því að safna þeim er verið að auka samskipti á milli hagsmunaðila og hugbúnaðarsérfræðinga 
og gefur þeim sameiginlegan skilning á vörunni sem óskað er eftir. Markmið 
hugmyndafræðinar er að hagsmunaðilar og hugbúnaðarsérfræðingar komi saman og taki 
sameiginlegar ákvarðanir um hverjar þarfir kerfisins eru. Gæta þarf jafnvægis en yfirleitt 
hallar meir á aðra hliðina og þá er betra að það séu hagsmunaaðilar.  

Margar áskoranir eru við greiningu kerfis á þennan hátt. Oft eru markmið óskýr þegar 
hagsmunaaðilar eru margir, kerfi oft mjög flókin í smiði og engin einstaklingur veit öll 
smáatriði, einnig geta verið tungmálahindranir bæði vegna erlendra tungumála og vegna 
tæknimála, breytingar á þörfum, ónákvæmar þarfir, og þarfir sem voru ekki nauðsynlegar 
svo eitthvað sé nefnt. Það sem sendandi skrifar er ekki endilega það sem móttakandi túlkar. 
Því þarf að vanda til verka og huga vel að nákvæmni þegar verið er að skjala þarfir. Þarfir í 
hugbúnaðargerð eru oftast mjög sérstakar að því leitinu til að það eru engin takmörk í 
hugbúnaðargerð, margir hlutir sem geta verið flóknir í útfærslu er tekið sem sjálfsögðum 
hlut. Hugbúnaður er ekki áþreifanlegur og því getur verið erfitt að ímynda sér hann. Einnig 



72 

halda oft viðskiptavinir að allt sé hægt þegar kemur að hugbúnaðargerð. Því er mikilvægt að 
fara vel yfir málin áður en hafist er handa (IEEE, 1998). 

Einnig þarf að hafa í huga að það er mismunandi gerðir af þörfum, þær geta verið 
vegna tiltekins notagildis eins og krafan að flugvél getur flogið og einnig vegna gæðakrafa 
eins ISO staðlar, lög, reglugerðir og svo framvegis. Einnig eru skorður ein tegund af kröfum 
en þær lýsa sér þannig að þær eru ekki partur af lausnin heldur takmarkar það hvernig lausnin 
getur orðið. Sem dæmi er lausn sem þarf að vera tilbúin innan tiltekins tímaramma en þá 
getur þurft að sleppa einhverjum kröfum til þess að ná því takmarki. 
 

4.2 Þarfaverkfræði  
Þarfaverkfræði er skilgreind samkvæmt IEEE staðlinum sem markviss og öguð nálgun til 
þess að tilgreina og hafa umsjón með þörfum með þeim meginmarkmiðum að annars vegar 
komast að þeim þörfum sem skipta máli, ná fram samhljóða áliti hjá hagsmunaaðilum fyrir 
þær þarfir, skjala þær í samræmi við gefnar kröfur og hafa markvisst umsjón með þeim og 
svo hins vegar að skilja og halda utan um óskir og þarfir hagsmunaaðila, tilgreina og hafa 
umsjón með þörfum til að lágmarka áhættuna að skila frá sér hugbúnaði sem uppfyllir ekki 
óskir eða þarfir hagsmunaaðila (IEEE, 1998). 

Í Þarfaverkfræði við hugbúnaðargerð er hægt að skipta þátttakendum í  tvo hluta. 
Einn hópurinn er hagsmunaðilar hugbúnaðarins sem eru þeir sem eru að biðja um gerð hans. 
Hinn hópurinn er upplýsingatækni sérfræðingar svo sem forritarar, hugbúnaðarsérfræðingar, 
verkefnastjórar og fleiri. Svo er annar aðili sem tengir þessa tvo hópa saman og tilheyrir í 
raun báðum hópunum. Hann er stjórnandi hvers verkefnis og er kallaður þarfaverkfræðingur. 
Hann mun vera tengiliður á milli hagsmunaðila og forritara kerfisins og er hlutverk hans afar 
mikilvægt. Hann sér um samskipti á milli aðila og er í raun þýðandi á milli hagsmunaaðila 
og hugbúnaðarsérfræðinga. Hann þarf því að kunnáttu á sviði upplýsingatækni til að geta átt 
samskipti á réttan hátt við hugbúnaðarsérfræðinga. Hann verður einnig að geta sett sig í spor 
sérfræðinga og kynna sér vel hvað nota á hugbúnaðinn í og hvernig það er gert. Hann þarf 
góða samskiptahæfni, geta leyst úr ágreiningi og vera með góða rökhugsun.  
 
Þarfaverkfræði samanstendur af fjórum megin þáttum:  

• Söfnun á þörfum (e. elicitation) 
• Skráning á þörfum (e. documentation) 
• Mat og aðlögun á þörfum (e. validation and negotiation) 
• Stjórnun (þvert á hina þrjá þættina) 

 
Ferlið þegar greining á þörfum fer fram er þó yfirleitt skilgreint í fimm skrefum sem við 
ætlum að fara nánar yfir. Þau skref má sjá nánar í töflu 4.1. Á eftir þessum fimm skrefum er 
það svo eftirfylgni sem snýst um það hvernig tekið er á móti breytingum á þörfum og að skrá 
niður hvernig þarfir eru uppfylltar. 
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Tafla 4.1 Þarfaverkfræðiferlið 

Greining á þörfum 
 Söfnun 
  • Koma auga á hagsmunaaðila og aðra lindir (eins og gömul kerfi osfrv.) 
  • Safna saman þörfum 
  • Skilgreina markmið og til hvers er ætlast 
 Túlkun 
  • Bera kennsl á þarfirnar 
  • Samræma uppbyggingu þarfa og sameina, flokka og skilgreina þar sem við á 
  • Endurskilgreina þarfir svo þær innihaldi markmið 
 Aðlögun 
  • Bera kennsl á þarfir sem hafa aðrar þarfir sem takmarka þær 
  • Bera kennsl á þarfir sem eru í ósamræmi 
  • Leysa þær þarfir sem eru í ósamræmi 
  • Forgangsraða þörfum 
 Skjölun 
 • Setja fram allar þarfir á sama hátt 
 Mat 
  • Leggja mat á samhengi þarfanna 
  • Formleg staðfesting 

Stjórnun á þörfum 
 Breytingarstjórnun 
  • Hvernig höndla skal beiðni um breytingu á þörfum 
  • Halda utan um hvernig þarfir breytast, halda öllum útgáfum 
  • Fjölgun breytinga 
 Rekjanleiki 
  • Halda utan um allar forsendur og lindir fyrir þarfir 
  • Halda utan um hvernig þarfir eru uppfylltar 

  
 

4.2.1 Söfnun á þörfum 

Söfnun á þörfum er fyrsta skrefið í þarfaverkfræði ferlinu. Nú á að fara að búa til einhvern 
hugbúnað eða kerfi sem á að þjóna einhverjum tilgangi. Fyrstu verkefnin í þessu skrefi er að 
koma auga á alla hagsmunaaðila og aðra staði sem hægt er að skilgreina þarfir frá eins og 
kerfi sem til eru nú þegar og þjóna sama megintilgangi, staðlar og svo framvegis. Hér er 
leitast við að safna hráum þörfum frá öllum hagsmunaaðilum og öðrum lindum (e. sources) 
sem í boði eru, best er að skrifa þarfirnar upp alveg eins og þær eru sagðar til þess að ná að 
grípa kjarnan þó svo þær þurfi að lagfæra síðar meir. Það eru þrjár tegundir af lindum sem 
safnað er frá en þær eru hagsmunaaðilar kerfisins eins og notendur, forritarar og fleiri, skjöl 
sem snúa að kerfinu svo sem staðlar, lög og reglugerðir og önnur starfræk kerfi sem þjóna 
sama eða svipuðum tilgangi svo sem forverar nýs kerfis. 
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 Hagsmunaaðilar eru aðal lindin fyrir þarfir og ef það vantar einhverja gerð 
hagsmunaaðila þá mun að öllum líkindum vanta einhverjar þarfir sem leiðir af sér afturvirka 
breytingu sem getur leitt af sér aukakostnað. Því er mikilvægt að ná að koma auga alla 
hagsmunaðili strax í byrjun til að koma í veg fyrir svona tilfelli. Það er hins vegar þannig að 
allir hagsmunaaðilar eru ekki jafn mikilvægir þó svo að við viljum láta þá halda það. Það 
þarf að forgangsraða þörfum þeirra eftir mikilvægi en það má ekki segja þeim frá því. Það 
þarf að halda hagsmunaaðilum vel við í öllu ferlinu og alltaf að vera að segja þeim frá stöðu 
verksins. Það breytir þeim frá því að vera viðskiptavinir verkefnisins eða verða fyrir áhrifum 
á verkefninu í það að vera samstarfsaðilar að gerð verkefnisins. Minni samskipti við 
hagsmunaaðila leiðir oft  að sér meiri gagnrýni frá viðkomandi hagsmunaðila. Oft eru þeir 
ekki áhugasamir í byrjun því þeim gæti t.d. líkað vel við kerfið sem er forveri nýja kerfisins 
sem er að fara í smíða. 
 
Kano líkanið (e. The Kano model) 
Hafa þarf í huga að ekki eru allar þarfir jafn mikilvægar til þess að fullnægja þörfum 
hagsmunaaðila og viðskiptvina. Það að fullnægja þörfum viðskiptavinar er ekki endilega 
með fylgni við það hversu mikilvægar tilteknar þarfir eru. Ef við tökum sem dæmi að vista 
skjal í textaritli á tölvu. Það er mjög mikilvægir eiginleiki sem verður að hafa í textaritlum 
og er hátt forgangsröðuð þörf. Hins vegar er það ekki að fara að auka ánægju notanda 
textaritilsins þó svo að eiginleikin sé til staðar vegna þess að hann tekur honum sem 
sjálfsögðum hlut. Því myndi þessi eiginleiki aðeins hafa áhrif ef hann væri ekki til staðar. 
Því þá væri notandinn ekki ánægður. Kano líkanið skilgreinir þarfir í þrjá flokka samkvæmt 
Noriaki Kano (Kano o.fl, 1984) og þeir eru ófullnægjandi þarfir (e. dissatisfiers), 
fullnægjandi þarfir (e. satisfiers) og ánægjulegar þarfir (e. delighters). Það þarf að íhuga alla 
þessa flokka þegar verið er að safna þörfum. Á mynd 4.1 má sjá hvernig viðskiptavinir 
upplifa ánægju miðað við þessa þrjá flokka. Á myndinni eru aðlaðandi kröfur sama og 
ánægjulegar þarfir, einnar víddar kröfur það sama og fullnægjandi þarfir og kröfur sem 
verður að uppfylla eru ófullnægjandi þarfir. 
 

 
Mynd 4.1 Ánægjulíkan Kano (Hjörleifsdóttir, 2016) 
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Ófullnægjandi þarfir eru þeir eiginleikar sem kerfi hafa sem eru augljósir og er teknir sem 
sjálfsögðum hlut af notendum og hagsmunaaðilum. Þetta eru eiginleikar sem kerfið verður 
að hafa til að koma í veg fyrir óánægju hagsmunaaðila en þeir auka samt sem áður ekki 
ánægju þeirra. Þessir eiginleikar verða aðallega fyrir áhrifum frá forverum kerfis sem verið 
er að safna þörfum fyrir. Til þess að safna þessum gerðum af þörfum er tilvalið að fara og 
fylgjast með vinnu við núverandi kerfi, prófa það sjálfur jafnvel og nota miðlægt skjal til að 
vinna saman að með hagsmunaaðilum og fleirum til að safna þörfum. Ef verið er að hanna 
kerfi sem á að koma í stað annars kerfis, þá er mikilvægt að fylgjast með því þegar unnið er 
í því. Ekki er nóg að taka viðtöl við notendur vegna þess að þeir gleyma oft að nefna 
sjálfsagða virkni sem þeir nota. 

Fullnægjandi þarfir eru þeir eiginleikar kerfis sem sérstaklega er beðið um, meðvituð 
vitneskja (e. conscious knowledge) sem ætti að vera uppfyllt í kerfinu og verði hún uppfyllt 
þá mun það leiða til ánægju hagsmunaaðila. Ef það vantar að uppfylla svona þarfir þá getur 
það valdið höfnun á kerfinu í heild sinni. Þessi flokkur þarfa er undir miklum áhrifum af 
þeim nýjungum sem hagsmunaaðilar vilja sjá í núverandi kerfi. Viðtöl eða kannanir henta 
afar vel til þess að komast að þessum þörfum. 

Ánægjulegar þarfir er þeir eiginleikar kerfisins sem að hagsmunaaðilar eru ekki að 
búast við eða vita ekki af. Þær geta bæði komið skemmtilega eða óþægilega á óvart, 
svokölluð ómeðvituð vitneskja (e. unconscious knowledge). Þessar þarfir gætu verið 
uppfylltar með kerfinu ef tími gefst til. Þar sem hagsmunaaðilar vita ekki af þeim þá munu 
þeir ekki sakna þeirra þó svo að þær verði ekki til staðar. Þessar þarfir eru lagðar til af 
þarfaverkfræðing verkefnisins. Þetta er einn af þeim þáttum sem vitneskja hans á 
viðfangsefninu kemur sér vel. Skapandi aðferðir koma sér vel til að finna þarfir sem fara í 
þennan flokk. 
 
Aðferðir til að safna þörfum 
Hægt er að fara ýmsar leiðir til þess að safna þörfum. Enginn ein aðferð er réttari eða betri 
en hinar en gott er að notast við fleiri en eina aðferð í einu. Mikilvægt er að velja sér aðferð 
sem hentar verkefninu hverju sinni. Þessar aðferðir eru notaðar sem stuðningur við það að 
bera kennsl á meðvitaðar, ómeðvitaðar og sjálfsagðar þarfir. Þeir þættir sem ráða því hvaða 
söfnunaraðferðir verða fyrir valinu eru hversu skýr greinarmunur fæst á meðvituðum, 
ómeðvituðum og sjálfsögðum þörfum, tími, peningar, tími sem hagsmunaaðilar hafa til 
þátttöku, reynsla á notkunum á vissum aðferðum, möguleikar og áhættur af verkefninu. Með 
því að velja fleira en eina aðferð í einu þá minnkum við áhættuna á að vanta einhverjar þarfir. 
 Að notast við könnunaraðferðir (e. survey teqchniques) getur verið hentugt þegar verið 
er að leita eftir þörfum. Undir það falla spurningalistar sem sendi eru á hagsmunaaðila og 
viðtöl sem tekin eru við hagsmunaaðila. Spurningar koma frá Þarfaverkfræðingnum. Þessi 
aðferð er notuð til að safna þeirri skýru þekkingu sem hagsmunaaðilar hafa og gert er ráð 
fyrir því að þeir sem svara séu færir til að lýsa þeirra hagsmunum og vitneskju á kerfinu vel, 
hafi tíma og séu tilbúnir til að gera það sem til þarf í viðtölum eða svörum. Viðtöl fara þannig 
fram að Þarfaverkfræðingur semur spurningar og spyr hagsmunaaðila. Gott er að notast þá 
við eigindleg hálfopin viðtöl (Pohl og Rupp, 2011). 
 Aðrar aðferðir sem notast eru við eru hugvitsaðferðir eins og hugarflæði (e. 
brainstorming), aðferðir með miðlægum skjölum eins og kerfisfornleifafræði (e. system 
archaeology) sem gengur út á það að fara yfir kerfi sem er forveri og notast við aðferðir 
þaðan, skoðunaraðferðir eins og til dæmis vettvangsskoðun (e. field observation) þar sem 
farið er á vettvang og fylgst með notkun á kerfi sem er forveri og allt því tengt og fylgst með 
hvernig notendur bera sig og taka athugasemdir niður frá þeim. Svona mætti lengi telja, 
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mikið af aðferðum er í boði og er engin aðferð bönnuð þegar kemur að því að safna þörfum. 
Verkefnin hverju sinni skilgreina hvaða aðferðir henta þeim best og mikilvægt er að vera 
opin fyrir öllum aðferðum. Oftast nær, þá virðist vera að þegar notað er margar aðferðir í 
einu þá virðast fást bestu niðurstöðurnar (Pohl og Rupp, 2011). 
 

4.2.2 Túlkun á þörfum 

Þegar öllum þörfum hefur verið safnað eða í það minnsta þegar Þarfaverkfræðingur telur að 
öllum þörfum hefur verið safnað þá er komið að næsta skrefi í ferlinu. Túlkun á þörfum (e. 
interpretation) felur í sér að staðfesta þarfirnar, setja þær upp vel skilgreindar, skrifa þær á 
læsilegu og skiljanlegu máli, flokka þær, sameina þær þarfir sem tengjast eða eru svipaðar 
og betrumbæta þær þannig að þær hafi fullnægjanlegt markmið sem þarf að uppfylla. 
 Niðurstöðurnar úr söfnun þarfa eru hráar þarfir, dreifð skjöl og gögn, niðurskrifuð 
viðtöl, kannarnir og fleira. Ekki allt er skrifað niður og sumt er bara í hausnum á 
Þarfaverkfræðingnum en nú í þessu skrefi er verið að undirbúa þarfir fyrir skráningu. Rýna 
skal í þarfirnar, flokka þær og hreinskrifa. Fara þarf vel yfir öll skjöl og allar niðurstöður úr 
söfnun þarfa. Þarfaverkfræðingurinn þarf að skrifa niður sínar hugmyndir. Mikið af 
upplýsingum en þau tengjast ekki allar þörfunum. Aðskilja skal þarfir þegar þær koma tvær 
fyrir í einni setningu. Þarfir notenda og forskrift kerfisins koma að gerð þarfa en hlutir eins 
og upplýsingar um hönnun og áætlanir eru bara nytsamlegar viðbótarupplýsingar sem 
tengjast ekki þörfunum. Skrifa á þarfirnar upp á þann veg að hver og ein þeirra hafi skýrt 
markmið. Þarfir eru búnar til markmiðsstillt svo það verði mjög skýrt þegar þörf er uppfyllt. 
 Túlkun á þörfum er millistig þegar verið er að safna þörfum. Þetta stig undirbýr 
þarfirnar áður en þær eru skrifaðar niður á réttan hátt og flokkar og hreinskrifar upp allar þær 
upplýsingar sem fengust við söfnun þarfanna. Það hjálpar til við að byggja upp allar þarfir á 
sama hátt með markmið þeirra í huga (Pohl, 2010). 
 

4.2.3 Aðlögun á þörfum 

Þegar verið er að túlka þarfirnar þá geta komið upp tilfelli þar sem verður ágreiningur eða 
ósamræmi á milli hagsmunaaðila. Það er þegar það koma fram mótsagnir í þörfum einhverra 
hagsmunaaðila. Þess konar tilfelli geta verið illur fyrirboði fyrir verkefnið og því er 
mikilvægt að bregðast fljótt við og leysa úr ágreiningum sem allra fyrst því þær geta ollið 
minni stuðningi frá hagmunaaðilum ef það skyldi koma til að önnur krafa þeirra sé ekki 
uppfyllt án þeirrar vitundar. Þessi tilfelli eru hins vegar ekki bara af því neikvæða. Þeir neyða 
viðkomandi aðila til að hugsa um aðrar leiðir og spá aðeins  betur í að finna lausnir og þróa 
nýjar hugmyndir. Mikilvægt er að hafa hagsmunaaðila með í ráðum þegar það er gert.  
 Mikilvægt er að hafa viðræður þó svo að ágreiningurinn leysist ekki, þá er gott að 
aðlaga þarfir þannig að allir verði sáttir eða sætti sig við að þeirra þörf verði ekki uppfyllt. 
Þegar aðili sem fær ekki kröfu sína uppfyllta heyrir af annari lausn eða öðrum möguleika 
gæti hann strax orðið sáttur við það. Gott er að segja frá því og hafa þann aðila með í ráðum. 
Þá næst sameiginlegur og umsaminn skilningur á þörfinni. Aðlögun á þörfum er mjög skylt 
því þegar verið er meta þarfir. 
 Ágreiningar getur komið upp af ýmsum ástæðum og stundum kemur hann upp þegar 
einhver hagsmunaaðili breytir um skoðun á einhverri þörf sinni og upp kemur ágreiningur 
við annan hagsmunaaðila en oftast nær þá koma upp ágreiningar þegar verið er túlka þarfir. 
Oft er það Þarfaverkfræðingurinn sem þarf að koma auga á ágreininginn. Svo geta verið 
mismunandi ástæður fyrir honum eins og hagsmunaárekstrar, efnislegir ágreiningar og svo 
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framvegis. Mikilvægt er að finna farsæla lausn og í fyrstu er best að tala við hlutaðeigandi 
hagsmunaaðila og reyna að leysa ágreininginn á milli þeirra, það virkar oftast nær. Ef ekki, 
þá er hægt að grípa til ýmissa annara ráða og fá aðra hagsmunaaðila inn í þetta. Það væri til 
dæmis hægt að gera kosningu á milli hagsmunaaðila. Hægt væri þá að fara yfir þær þarfir 
sem valda ágreining, fara yfir kosti þeirra, galla og annað slíkt. Hafa þarf í huga að skjala 
vel þegar verið er að leysa úr ágreiningi til að það sé rekjanlegt (Pohl, 2010). 
 

4.2.4 Skjölun á þörfum 

Í þessu skrefi er verið að skrifa niður nákvæma lýsingu á hverri þörf fyrir sig og þar með 
talið niðurstöður þeirra og forsendur. Skráningin er meira eða minna formleg lýsing á 
þörfunum en eykur gæði þarfanna sem eru skráðar og auðveldar samskipti á milli 
hagsmunaaðila. Hér er verið að búa til mikilvægasta skjalið í Þarfaverkfræðiferlinu en það 
skjal kallast Þarfalýsing og hún lýsir sér á þann veg að hún inniheldur markvissar lýsingar 
af safni af þörfum sem eru fyrir kerfi eða íhlut sem uppfylla gefnar forsendur. Tilgangurinn 
með því að skrá þarfir niður nákvæmlega er í raun til þess að verkefnið sé skýrt útlistað og 
að hagsmunaaðilar þess vita nákvæmlega hvað er verið að fara að gera og hvers er ætlast til 
af þeim og af kerfinu. Oft er einnig svona skráning notuð og undirrituð af greiðendum kerfis 
og þeim sem búa kerfið til. Þetta er þá einsskonar samningur um þjónustu sem þarf að 
uppfylla. Nauðsynlegt er því að skrá niður allar þarfir svo þær sé aðgengilegar fyrir alla aðila 
sem koma að verkefninu. 
 Ýmis not eru fyrir Þarfalýsingar. Þær eru notaðar sem grunnur fyrir skipulag 
verkefnisins og tímastjórnun, hönnun kerfis, framkvæmd, prófanir, breytingarstjórnun (e. 
change management), notkun og viðhald kerfisins og við gerð samninga. Nokkrar gerðir eru 
að svona Þarfalýsingum en þær er oft settar upp sem bara sem samfellt mál en einnig sem 
huglæg líkön eða sem einhverskonar blanda af því báðu, allt eftir því hvernig verkefni er 
hverju sinni (Pohl, 2010; Pohl og Rupp, 2011). 
 Til er staðall um það hvernig uppsetning á skjali með Þarfalýsingu skuli vera (IEEE, 
1998). Sérhvert skjal sem er Þarfalýsing einhvers kerfis skal innihalda kafla um kynningu, 
almennt yfirlit, þarfir, viðauka og atriðaskrá. Í kynningu skulu vera upplýsingar um allt 
skjalið í heild sinni og yfirlit yfir kerfið sem verið er að safna þörfum fyrir. Tala þarf um 
tilgang kerfisins, fjalla um kerfið, segja frá hagsmunaaðilum, skilgreingar, skammstafanir, 
heimildaskrá og efnisyfirlit skjalsins. Í kaflanum um almennt yfirlit þá koma upplýsingar 
sem auka skilning lesenda á þörfunum, rekstrarlegar upplýsingar sem hjálpa þeim sem lesa 
að skilja hvað kerfið á að gera. Það er einnig talað um hvernig kerfinu er komið í umhverfi 
sitt, lýsing á hönnun kerfisins, lýsing virkni kerfisins, talað um notendur kerfisins, hömlur 
sem geta verið á kerfinu eða einhverjar skorður, forsendur sem gefnar eru fyrir samhengi 
kerfisins. Í kaflanum um þarfir eru svo allar þarfir kerfisins, kröfur um virkni og kröfur sem 
eru ekki um virkni. Í viðauka skulu vera þær viðbótarupplýsingar sem þörf er á til að uppfylla 
notkun Þarfalýsingar og gera hana sem einfaldasta. Svo að lokum er atriðaskrá sem 
inniheldur efnisyfirlit og lista yfir skrár. 
 Þegar þarfir eru skráðar er mikilvægt að þær séu góðar og skiljanlegar. Staðall IEEE 
inniheldur umfjöllun um gæðaviðmið fyrir þarfir. Þær skulu vera samþykktar af öllum 
hagsmunaaðilum, þær skulu vera raðaðar eftir lagalegum skyldum og forgangsraðaðar, þær 
skulu vera ótvíræðar svo þær séu aðeins skiljanlegar á einn hátt, þær skulu vera gildar og 
uppfærðar í gegnum ferlið, þær skulu vera réttar, þær skulu vera í samræmi við aðrar þarfir, 
þær skulu vera sannanlegar, þær skulu vera uppfylltar innan umfangi kerfisins, þær skulu 
vera rekjanlegar til uppruna þeirra, þær skulu vera fullnægjanlegar og tilbúnar til að lýsa 
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einhverjum eiginleika kerfis og síðast en ekki síst þá skulu þarfir vera skiljanlegar fyrir alla 
hagsmunaaðila kerfisins. (IEEE, 1998). 
 

4.2.5 Mat á þörfum 

Að loknum skráningum á þörfum og gerð Þarfalýsingar þá er komið að því að endurskoða 
og meta allar þarfirnar. Þetta skref er í raun formleg sannprófun á að verkið sem hefur verið 
unnið við gerð Þarfalýsingar uppfyllir þau skilyrði sem sett voru í upphafi og að allir 
hagsmunaaðilar séu sáttir með lokaniðurstöðu. Í þessu skrefi eru allar þarfir kynntar fyrir 
hagsmunaaðilum og er metið hvort þær uppfylli gæði, leiði til samþykkis þarfa eða skuli 
breyta og aðlaga að fyrirfram skilgreindum viðmiðum. Markmið með mati á þörfum er að 
athuga hvort eitthvað vanti í Þarfalýsinguna, hvort skilgreining þarfa sé nægjanlega ítarleg, 
hvort skjölun þarfa sé samkvæmt fyrirfram skilgreindum viðmiðum og útlistunum og til þess 
að fá samþykki frá hagsmunaaðilum um að þetta sé það sem til þarf fyrir kerfið. 
 Þegar metið er hvort eitthvað vanti í Þarfalýsingu þá skal hafa í huga staðal IEEE um 
uppbyggingu þarfa. Þegar lagt er mat á skjölun á þörfum þá er skoðað hvernig uppsetningin 
er, hvort farið er á skjön sett viðmið og hvort þarfirnar séu skiljanlegar fyrir alla aðila. Leitað 
er að göllum í þörfunum sem gætu haft áhrif á verkefnið og aukið áhættu á því að eitthvað 
fari úrskeiðis. Farið er yfir þarfir og gengið úr skugga um að engin sé að misskilja þær og 
svo framvegis. Farið er yfir samþykktir og komið auga á ef eitthvað vantar og ef einhverjar 
þarfir eru ekki uppfylltir. Að loknu þessu skrefi höfum við í höndunum skjal sem notað er 
við áætlanagerð, hönnun, skipulagningu, tímastjórnun og prófanar kerfis sem verið er að 
smíða eða endurbæta (Pohl og Rupp, 2011). 
 

4.2.6 Stjórnun, breytingar og eftirfylgni 

Eitt það mikilvægasta í þessu ferli er að stjórnun og utanumhald sé gott. Einnig þarf að vera 
viðbúið að taka við breytingum ef einhverjar verða. Í langflestum tilfellum munu breytingar 
verða á Þarfalýsingu eftir að hún er sögð tilbúin í fyrstu. Þá er mikilvægt að 
Þarfaverkfræðingur sé vel skipulagður og skrái hjá sér allar þær breytingar, fyrirspurnir um 
breytingar og breyttar forsendur sem komið gætu upp á borð til hans. Halda þarf utan um að 
þegar þarfir breytast og þá er búið til nýja útgáfu af Þarfalýsingu og breytingin skráð. Einnig 
er mikilvægt upp á rekjanleika verkefnisins að þegar gert er ráð fyrir einhverju eða einhverjar 
ályktanir dregnar að þá þarf að skrá það niður og halda utan um það. Einnig allar þær 
ákvarðanir sem teknar eru í kringum ferlið. Skrá þarf niður fundi og ítarlegar fundargerðir 
til að vitað er hver sagði hvað og hvenær. Gott skipulag eykur rekjanleika verkefnisins og í 
stórum verkefnum er gott hafa skjöl eða stað sem hægt er að líta til þegar vantar að svara 
spurningum frá hagsmunaaðilum og öðrum um hinar ýmsu ákvarðanir sem teknar hafa verið 
í ferlinu. 
 

4.3 Framkvæmd 
Nú verður farið yfir framkvæmd þarfagreiningar sem var í höndum skýrsluhöfundar. Kerfið 
sem á að smíða er uppboðskerfi fyrir fiskmarkaði með það að markmiði að þetta kerfi á að 
geta leyst þau þrjú kerfi sem notuð eru hjá fiskmörkuðum og viðskiptavinum þeirra af hólmi. 
Notast var við Þarfaverkfræði aðferðina sem farið var yfir í kaflanum hér á undan og 
skýrsluhöfundur er Þarfaverkfræðingur verkefnisins. Það sem vinnur á móti verkferlum 
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þarfaverkfræðinnar er sú staðreynd að skýrsluhöfundur vinnur í raun einn síns liðs að þessu 
verkefni og er ekki með forritara, hugbúnaðarsérfræðinga, verkefnastjóra eða aðra slíka í 
sínum hópi til þess að efla þann hluta af þörfum sem kemur að smíði kerfisins. 
Hagsmunaaðilar í þessara rannsókn eru því einungis notendur kerfisins sem eru seljendur, 
kaupendur og fiskmarkaðir. Einnig er þeir aðilar sem reka núverandi kerfi, RSF, 
hagsmunaðilar verkefnisins. Þeirra þrjú kerfi sem nú eru í notkun verða einnig til skoðunar 
til að miða við hvað þarf í nýtt í kerfi og frá hagsmunaaðilum er vonast til þess að fá innsýn 
í það hvað þeir vilji sjá í nýju eða endurbættu kerfi og í framtíðinni þegar þau eru að kaupa 
fisk eða selja fisk. 
 

4.3.1 Söfnun á þörfum (e. Elicitation) 

Í þessum kafla verður farið yfir hvernig safnað var þörfum en það var gert á þrjá mismunandi 
vegu hjá öllum hagsmunaaðilum og kerfum sem rannsóknin náði til og var notað þessa þrjá 
mismunandi vegu þegar það átti við. Fyrst og fremst þá var notast við gamla uppboðskerfið 
og fiskmarkaðskerfið sem er í notkun í dag en þarfagreiningin var framkvæmd með það í 
hyggju að bæta ofan á það kerfi til að efla það og bæta um leið og að uppfylla þarfir notenda 
þess og einfalda kerfið. Viðtöl við kaupendur, fiskmarkaði, fiskmarkaðstjórnendur og 
seljendur voru svo notuð til að fá innsýn í og koma auga á það sem vantar í kerfið fyrir þessa 
notendur. Hvað vantar, hvað þarf að bæta við og svo framvegis. Einnig var fylgst með 
hagsmunaaðilum í daglegu amstri við notkun kerfana til að fá enn betra sýn í það hvernig 
það er notað og hvað er það sem vantar og mætti bæta. Að lokum voru notuð verkefni, 
skýrslur og rannsóknir sem byggðu á fiskmörkuðum, uppboðskerfi og fleiru til að sjá hvort 
einhverjar betrumbætur leynast þar og ætti ennþá eftir að leysa úr. 
 Í undirbúningi áður en viðtöl voru tekin þá var skýrsluhöfundur búin að kynna sér 
uppboðskerfið, tengd kerfi, starfsemi fiskmarkaða, fiskvinnsla og útgerða. Skýrsluhöfundur 
er fyrrverandi starfsmaður á fiskmörkuðum til margra ára svo reynsla hans af kerfinu kom 
sér vel og þekking var mikil áður en farið var af stað með söfnun þarfa. 
 

Fiskkaupendur 
Fyrsta skrefið í framkvæmd rannsóknarinnar voru viðtöl við fiskkaupendur sem keyptu fisk 
í gegnum uppboðskerfi fiskmarkaða. Haft var samband við fiskkaupendur og bókað með 
þeim viðtal rétt fyrir uppboð sem hefst klukkan 13:00 alla virka daga og á laugardögum yfir 
vetrartímann. Viðtölin voru hálf opin og notast var við viðtalsramma sem finna má í viðauka 
A.1. Viðtalsspurningar voru opnar og gáfu kost á umræðum eftir svörun hverrar spurningu, 
spurningar og umræður sem fylgdu eftir voru ekki ritaðar sérstaklega niður. Spyrill ritaði 
niður aðalatriði úr svörum og athugasemdum á meðan viðtali stóð. Viðtalsspurningarnar 
voru gerðar útfrá rannsóknarspurningum verkefnisins og miðast við það að safna þörfum 
fyrir uppboðskerfi fiskmarkaða en þó aðalllega voru viðtölin notuð til að safna nýjum þörfum 
og viðbótum til að endurbæta núverandi uppboðskerfi. Viðtölin tóku á bilinu 25-30 mínútur. 
Viðstaddir í viðtölunum voru skýrsluhöfundur og sá aðili fiskvinnsla sem notaði 
uppboðskerfið en oft voru fleiri aðilar viðstaddir einnig. 

Að viðtali loknu þá var notast við svokallaða vettvangskoðun (e. field observation) en 
hún fól í sér að fylgst var með hvernig fiskkaupendur undirbjuggu sig fyrir uppboð og til 
þess að taka þátt í uppboði. Flestir kaupendur leyfðu skýrsluhöfundi það. Fylgst var með 
kaupendum að taka þátt í uppboði og í 30 mín fyrir uppboð til að sjá hvernig þeir undirbúa 
sig og sögðu kaupendur frá því hvernig þeir undirbúa sig fyrir uppboð. Tilgangur með þessu 
var að sjá hvernig uppboðið á sér stað og hvað er mikilvægast fyrir kaupendur á uppboði að 
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hafa til staðar. Skýrsluhöfundur punktaði niður það sem honum fannst mikilvægt og punktaði 
niður hjá sér athugasemdir frá kaupendum ef einhverjar komu á meðan uppboði stóð. Fylgst 
var með uppboði í eina til tvær klukkustundir. 
 
Reiknistofa fiskmarkaða 
Tekið var viðtal við starfsmenn Reiknistofu fiskmarkaða. Þeir reka núverandi tölvukerfi fyrir 
uppboðskerfi fiskmarkaða og önnur kerfi sem notuð eru á fiskmörkuðum. Markmið þess 
viðtals var að kynnast því betur hvernig hlutirnir ganga fyrir sig þegar verið er að reka og 
halda uppi uppboðskerfi. Viðtalið var rúmlega 40 mínútna langt og viðstaddir voru 
skýrsluhöfundur, framkvæmdarstjóri RSF og yfirmaður tölvusviðs hjá RSF. Það viðtal var 
einnig í sama stíl og viðtöl við fiskkaupendur og notast var við viðtalsramma sem finna má 
í viðauka A.2. 
 Að viðtali loknu var fylgst með hvernig Reiknistofan hagaði starfsemi sinni á meðan 
uppboði stóð til þess að sjá hvað gæti komið upp á og hvað þyrfti að hafa í huga. Fylgst var 
með uppboði í um það bil eina klukkustund og spurt var spurningar eftir þörfum. 
 
Fiskmarkaðir  
Það voru tekin viðtöl við fiskmarkaði og þau viðtöl voru einnig í sama stíl og viðtöl við 
fiskkaupendur og notast var við viðtalsramma sem finna má í viðauka A.3. Viðtölin voru 
bæði við starfsmenn á fiskmörkuðum sem og stjórnendur fiskmarkaða. Markmið viðtalana 
var einnig að safna nýjum þörfum fyrir uppboðskerfið ásamt því að fá að skyggnast á bak 
við tjöldin hjá fiskmörkuðum og sjá þá hluta kerfis þeirra sem ekki er opin öllum. Viðtölin 
tóku á bilinu 30-40 mínútur. 
 Einnig voru teknir tveir dagar á einum fiskmarkaði og fylgst með starfsemi á þeim 
fiskmarkaði allan daginn. Fengið var þá innsýn hvernig tekið var á móti fiski frá seljendum, 
hvernig upplýsingaflæðið þar á milli var, hvernig upplýsingum var aflað fyrir uppboð, 
hvernig kerfin voru notuð og í hvað kerfin voru notuð dagsdaglega, hvernig starfsemi var 
háttað fyrir uppboð og eftir uppboð. Skýrsluhöfundar var þá í raun sem starfsmaður í tvo 
daga og punktaði hjá sér það sem hann taldi mikilvægt og athugasemdir frá starfsmönnum 
fiskmarkaða. 
 
Útgerðaraðilar 
Tekin voru stutt viðtöl við seljendur á fiskmörkuðum og útgerðir. Viðtalið var í sama stíl og 
önnur og má sjá viðtalsramma þess viðtals í viðauka A.4. Viðtalið við útgerðaraðila var 
aðallega við þá hjá útgerðum sem komu að notkun kerfisins á einhvern hátt en það voru 
bókarar útgerða í flestum tilfellum. Viðtölin voru stutt og tóku ekki nema 10-15 mínútur. 
 
Skoðun á forverum kerfisins 
Reiknistofa fiskmarkaða gaf skýrsluhöfundi aðgang að uppboðskerfi fiskmarkaða sem 
kaupandi og aðgang að heimasíðu RSF sem kaupandi. Seljandi sem tengdur er 
skýrsluhöfundi gaf honum leyfi til að skoða sinn aðgang og starfsmenn fiskmarkaða fóru 
með skýrsluhöfundi yfir sín kerfi og notkun á þeim. Skýrsluhöfundur notaði nokkra dag til 
að fylgjast með uppboði. Einnig skoðaði hann aðganga af öllum gerðum á heimasíðu RSF 
og skoðaði hvað hægt væri að nota þá í og hvað væri hægt að gera á þeim aðgöngum. Við 
skoðun hjá fiskmörkuðum skoðaði skýrsluhöfundur alla virkni kerfisins sem notuð er hjá 
fiskmörkuðum undir leiðsögn reynslumikilla starfsmanna á þeim fiskmarkaði. 
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Greining á gömlum verkefnum  
Mikilvægt er að leita upp gömul verkefni sem gætu verið að taka á sömu hlutum og kynna 
sér þau í þaula því oft geta leynst þar niðurstöður sem eiga við enn þá og úrbætur sem ekki 
hafi verið farið í. Fundin voru nokkur gömul verkefni og skýrslur þar sem skoðuð var 
starfsemi fiskmarkaða á Íslandi og uppboðskerfi fiskmarkaða. Verkefnin sem um ræðir voru 
Starfshættir á íslenskum fiskmörkuðum eftir Gígju Eyjólfsdóttur frá árinu 2012, skýrsla eftir 
Frey Antonsson og fleiri árið 2009 sem heitir Breytingar á starfsháttum fiskmarkaða. Aukin 
þjóðhagsleg hagkvæmni, skýrsla gerð á vegum Sjávarútvegsráðuneytisins árið 2002 (í dag 
Atvinnuvegaráðuneytið) sem fjallaði um Skipan og starfshætti fiskmarkaða, skýrsla eftir 
Ragnar Örn Egilsson árið 1998 sem heitir Upplýsingakerfi fiskmarkaða og verkefni Ara P. 
Wendel árið 1994 sem hét Fiskmarkaðir. Þessi verkefni voru lesin gaumgæfilega og 
niðurstöður og aðferðir skoðaðar. 
 

4.3.2 Skráning á þörfum (e. Documentation) 

Að hverju viðtali og heimsókn lokinni settist skýrsluhöfundur niður og skrifaði upp þær 
þarfir sem komu í ljós hverju sinni. Ekki var horft til þarfa sem komnar voru fyrir. Ef þarfir 
voru endurteknar þá komu þær bara fyrir aftur. Skrifað var þær upp sem punkta í lista. 
Þarfirnar voru skrifaðar upp á venjulegu talmáli til að þær séu skiljanlegar fyrir sem flesta. 
Reynt að vera að lýsa hverri þörf ítarlega en á stuttan og hnitmiðaðan hátt. Þegar skoðað var 
kerfin og gömul verkefni þá voru þarfirnar skráðar niður samhliða þeim skoðunum en ekki 
var haft í huga endurtekningar á þörfum sem höfðu áður komið fram. 
 

4.3.3 Mat og aðlögun á þörfum (e. Validation and negotiation) 

Þegar rannsókn var lokið og búið var að fara yfir öll viðtöl þá var farið yfir allar þær þarfir 
sem skrifaðar höfðu verið niður. Fundið var endurtekningar og þær þarfir sem höfðu sem 
flestar endurtekningar voru ofar en aðrar þar sem þær voru mikilvægari. Flokkað var allar 
þarfirnar sem ófullnægjandi þarfir, fullnægjandi þarfir og ánægjulegar þarfir til að koma 
auga á hverjar voru mikilvægari en aðrar. Svo var farið í það að meta þarfirnar. Fengið var 
að líta við hjá einum fiskmarkaði og hjá tveimur kaupendum til að fá þá til að aðstoð með 
það hvort einhverjar þarfir sáust sem vantaði eða hvort einhverjar þarfir sem væru óþarfar 
væri að finna í skjalinu. Þannig var þarfalýsing kerfisins búin til. Þess ber að geta að teymið 
sem bjó til þessa þarfalýsingu er ekki nægjanlega stórt, þetta er rannsókn sem ætti að vera 
gerð af fleiri en einum aðila því er ekki víst að þarfalýsing sé fullnægjandi en hún er í það 
minnsta í réttum farvegi. 
 

4.4 Þátttakendur í rannsókn 
Í rannsókninni voru samtals þrettán þátttakendur sem skiptast niður í fjóra flokka eftir því 
hver staða þeirra í kerfinu er. Sumir þátttakendur eiga heima í fleiri en einum flokki þar sem 
þeir gegna fleiri en einu hlutverki í uppboðskerfi fiskmarkaða. Eins og til dæmis aðili sem 
er seljandi, útgerðaraðili og kaupandi. 
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Kaupendur 
Langflestir þátttakendur rannsóknarinnar voru kaupendur enda eru það kaupendur sem nota 
uppboðskerfið langmest sem eiginlegir viðskiptavinir þess. Þeir borga allar þær greiðslur 
sem reka kerfið og fiskmarkaði og því var litið á þá sem mikilvægustu hagsmunaaðilana. 
Kaupendurnir voru alls sex talsins. Flestir þeirra voru einnig seljendur á fiskmarkaði að 
einhverjum hluta til og því var fengið góða innsýn í hlutverk seljanda frá þeim einnig 
 

Fiskmarkaðir 
Fiskmarkaðir eru veigamikill hluti af notendum. Þeir nota öll þrjú af þeim kerfum sem koma 
að uppboðskerfinu. Þeir hins vegar nota það ekki sem viðskiptavinir heldur eru þetta í 
rauninni kerfin þeirra. Þeir nota þetta sem sín vinnutól enda eru þrír Fiskmarkaðir sem eru 
eigendur RSF og þeirra kerfa sem eru í notkun í dag. Talað var við þrjá fiskmarkaði í þessu 
verkefni. Skýrsluhöfundur er fyrrverandi starfsmaður tveggja fiskmarkaða þar sem hann 
starfaði bæði sem markaðstjóri og sem almennur starfsmaður 7 sumur á árunum 2006-2013 
því er hann þessum geira vel kunnur. 
 
Seljendur og útgerðaraðilar 
Talað var við tvo útgerðaraðila sem eru seljendur á fiskmarkaði og endurskoðendur þeirra 
sem sjá um launamál. Rætt var við þá hvernig þeir nota kerfin til að auðvelda þeirra vinnu 
og í hvað tilgangi þeir notuðu kerfin. 
 
Núverandi kerfi 
Bæði var talað við þá sem reka uppboðskerfi fiskmarkaða á Íslandi og þá sem selja þeim 
uppboðskerfið og tengd kerfi. Reiknistofa fiskmarkaða gaf skýrsluhöfundi aðgang að 
núverandi kerfi og heimasíðu þeirra til þess að hann gæti skoða sig um og fylgst með 
uppboði. Rætt var við starfsmann Aucxis sem eru eigendur uppboðskerfisins og 
fiskmarkaðskerfsins sem er í notkun á Íslandi. 
 

4.5 Réttmæti og áreiðanleiki upplýsinga  
Þegar verið er að safna upplýsingum þarf að huga að því hvort að það sem safnað er sé 
réttmætt og áreiðanlegt. Til að leggja sönnur á réttmæti þeirra aðferða sem notaðar eru til 
söfnunar og úrvinnslu er gott að hafa í huga hugtökin um hugsmíðaréttmæti (e. construct 
validity) og áreiðanleika (e. reliability) (Yin, 1994). 

Í þarfaverkfræði og öðrum slíkum söfnunaraðferðum er talað um hugsmíðaréttmæti en 
það snýr að réttmæti gagna og upplýsinga sem safnað er. Til þess að auka hugsmíðaréttmæti 
er mælt með að nota fleiri en eina aðferð til þess að safna gögnum. Það er gert hér í þessu 
verkefni með því að safna gögnum bæði með viðtölum og svo með vettvangsskoðun hjá 
hagsmunaaðilum líka. Einnig eru þarfir sýndar hagsmunaaðilum til að fá þá til að staðfesta 
þær. Gögnum er safnað frá öllum mismunandi hagsmunaaðilum og frá fleiri en einum af 
hagsmunaaðila í hverjum flokki. Allt þetta gefur meira öryggi til að staðfesta að 
upplýsingunum sem aflað var séu réttmætar.  
 Við túlkun á niðurstöðum þarf líka að passa að oftúlka þær ekki. Rannsakandi má ekki 
láta sýnar eigin skoðanir flækjast fyrir niðurstöðunum né láta væntingar sínar móta að 
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einhverju leyti þann skilning sem hann hafði á gögnunum. Það getur haft það í för með sér 
að litið er framhjá mikilvægum gögnum eða upplýsingum þar sem að úrvinnsla gagna krefst 
þess að sá sem greinir gögnin velur það sem hann telur skipta mái og hafnar öðru. Því þarf 
af gegna algjöru hlutleysi þegar verið er að túlka niðurstöður. 
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5 Niðurstöður – Þarfalýsing 
Niðurstöður rannsóknar og þarfagreiningar með þarfaverkfræðisniði er skjal sem kölluð er 
þarfalýsing. Sérhvert skjal sem er Þarfalýsing einhvers kerfis skal innihalda kafla um 
kynningu, almennt yfirlit, þarfir, viðauka og atriðaskrá. 
 

5.1 Kynning 
Þarfalýsing þessi er fyrir kerfi sem getur verið uppboðskerfi fyrir fiskmarkaði. Miðað er við 
að kerfið sé sett upp á Íslandi og fylgi lögum og reglum um fiskuppboð og upplýsingagjöf 
sem er í gildi þar. Safnað er þörfum fyrir kerfið frá núverandi uppboðskerfi sem 
samanstendur af þremur kerfum: Uppboðskerfi fiskmarkaða, upplýsingakerfi fiskmarkaða 
og heimasíðu Reiknistofu fiskmarkaða og hagsmunaaðilum þeirra. 
 Tilgangur kerfisins er að vera sölukerfi fyrir fisk sem landað er á fiskmarkaði. 
Fiskmarkaðir safna upplýsingum og um aflann sem þeir fá til sín og setja aflann til sölu 
gegnum kerfið. Kaupendur hafa aðgang að kerfinu og er allur afli boðin upp einu sinni á dag. 
Þá geta kaupendur boðið í aflann til að kaupa hann. Fiskmarkaður nota einnig kerfið til að 
setja gjöld og annan kostnað á kaupendur og seljendur og haldið er utan um allar upplýsingar 
um viðskiptamenn í kerfinu, bæði kaupendur og seljendur, og báðir aðilar geta prentað út 
reikninga og afreikninga. Kerfið gerir svo upp við alla fyrir og færir þá inn gjöld og kostnað 
af sölu, þjónustu og kaupum. Kerfið gerir fiskmörkuðum kleift að afgreiða út fisk, gera upp 
vigtarnótur fyrir hafnir, endurvigtarnótur, flutningsnótur fyrir flutningaðila og allar 
söluupplýsingar svo þeir getir afgreitt fisk út. Seljendur geta svo einnig skoðað kerfið til að 
fá upplýsingar um sölur sínar, séð gjöld, reikninga og fleira. Kerfið tekur í raun á öllu ferlinu 
sem þarf til að landa fisk, geyma fisk, selja fisk, flytja fisk og sér um að halda utan um öll 
gjöld og allar upplýsingar sem verða til þarna á milli. Hagsmunaaðilar kerfisins eru útgerðir 
og fiskseljendur, fiskkaupendur, fiskmarkaðir og flutningsaðilar fisks. 
 

5.2 Almennt yfirlit 
Þarfirnar sem settar eru fram í kaflanum hér á eftir eru eiginleikar sem kerfið þarf að hafa og 
aðgerðir sem notendur þess þurfa að geta framkvæmt.  
 Kerfið þarf að forrita frá grunni eða bæta virkni við gamalt kerfi. Kerfið skal sett upp 
sem heimasíða og vera aðgengilegt á vefslóð á veraldarvefnum. Til þess að koma kerfinu í 
umhverfi sitt þarf að hanna það, forrita það og setja það upp, fá hýsingu fyrir það og gögn 
þess. Hönnun kerfisins ætti að vera framkvæmd af veflausnateymi sem inniheldur hönnuði, 
framendaforritara, gagnagrunnsforritara og bakendaforritara. Teymið þarf að gera hönnun 
kerfisins útfrá þarfalýsingu og forrita svo virkni kerfisins eftir þörfum þessa hverja á fætur 
annarri. Temyið þarf einnig að innihalda verkefnastjóra og vera í tengslum við 
Þarfaverkfræðinginn sem er í sambandi við hagsmunaaðila og sér um öll samskipti á milli 
þeirra og veflausnateymisins. 
  



86 

5.3 Þarfir 
Í þessum kafla þarfalýsingar koma fram allar þarfir kerfisins. Bæði kröfur um virkni kerfisins 
og kröfur sem snúa ekki að virkni. Þörfunum er skipt niður í þrjá flokka: Ófullnægjanlegar 
þarfir, fullnægjanlegar þarfir og ánægjulegar þarfir. Svo í þeim flokkum er ritað upp þarfir 
sem snúa að kerfinu sjálfu, þarfir frá öllum notendum kerfisins, þarfir frá fiskmörkuðum, 
þarfir frá fiskkaupendum, þarfir frá seljendum og þarfir frá flutningaðilum. Mismikil vinna 
getur verið á bakvið það að uppfylla hverja þörf. 

Þarfirnar hér á neðan innihalda ekki nákvæmar leiðbeiningar um hvernig skal uppylla 
þær. Það er undir þarfverkfærðingnum, sem er skýrsluhöfundur, að aðstoða þá sem eru að 
vinna við að uppfylla þarfirnar að gera þær svo þær séu uppfylltar á réttan hátt. Fyrir neðan 
hvern flokk af þörfum hér að neðan eru svo töflur sem sýna hvort þarfirnar séu uppfylltar í 
núverandi uppboðskerfi eða ekki. 
 

5.3.1 Ófullnægjanlegar þarfir 

Þarfir sem eru ófullnægjanlegar eru þeir eiginleikar sem kerfi hafa sem eru augljósir og eru 
teknir sem sjálfsögðum hlut af notendum og hagsmunaaðilum. Þessar þarfir voru fundnar 
með skoðun á gömlum kerfum sem eru forverar kerfisins og með því að fylgjast með 
notendum vinna í gömlum kerfum. Þessar þarfir eru flestar uppfylltar í núverandi kerfum og 
munu vera það áfram. 
 
Þarfir fyrir virkni kerfisins 
1. Ófullnægjanlegar þarfir. 
1.1 Kerfið sjálft og almennir notendur þess. 
1.1.1 Kerfið þarf að vera opið að hluta til með upplýsingar fyrir almenning. Allir aðrir 

notendur sem hafa aðgangstýringu geta séð allar sömu upplýsingar. Almenningur er 
skilgreindur sem almennir notendur. 

1.1.2 Kerfið hefur yfirnotendur sem stjórna öllum öðrum notendum en það eru þeir 
notendur sem stjórna kerfinu. 

1.1.3 Kerfið þarf að mestu leyti að vera lokað með aðgangsstýringu fyrir 4 mismunandi 
notendur: Seljendur, Kaupendur, Fiskmarkaðir og Flutningsaðilar. 

1.1.4 Kerfið verður á einum stað í formi vefsíðu. 
1.1.5 Almennir notendur þurfa að sjá fréttir á forsíðu þess um kerfið. 
1.1.6 Almennir notendur þurfa að geta séð meðalfiskverð á forsíðu. 
1.1.7 Almennir notendur þurfa að geta skoðað heildarlista síðasta uppboðsdags 
1.1.8 Almennir notendur þurfa að þurfa að geta skoðað Framboð dagsins í dag áður en það 

hefur verið selt. 
1.1.9 Almennir notendur þurfa að geta séð almennar upplýsingar um kerfið, kynnt sér það 

og fengið allar helstu upplýsinga um það til að sækja um aðgang, nýskrá sig, fengið 
upplýsingar um fiskmarkaði, skilmála, gæðamat og fleira. 
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Tafla 5.1 Staða á þörfum í kerfinu í dag 

Ófullnægjanlegar þarfir - Kerfið sjálft 
Þörf númer Uppfyllt Ekki uppfyllt 

1.1.1 X  
1.1.2 X  
1.1.3 X  
1.1.4  X 
1.1.5 X  
1.1.6 X  
1.1.7 X  
1.1.8 X  
1.1.9  X 

 
 

1.2 Allir innskráðir notendur. 
1.2.1 Allir innskráðir notendur þurfa að geta séð og prentað út samantekt af sölum á 

ákveðnu tímabili og geta flokkað eftir tegundum, mörkuðum, ástandi, stærðum, 
fiskmarkaði, seljendum, hvort um beina sölu eða óbeina sölu sé að ræða og svo 
framvegis. Hægt að taka samtantekt úr öllum þeim upplýsingum sem er að ræða á 
seldum afla. 

1.2.2 Allir innskráðir notendur þurfa að geta séð og prentað út sundurliðun á sölum á 
hverjum uppboðsdegi fyrir sig og fengið ákveðnar tegundir og ákveðin markað og fá 
þá allar stæður sem seldar voru fyrir þau skilyrði. Samantektin er birt og gefið er upp 
allar upplýsingar og verð. 

1.2.3 Allir innskráðir notendur þurfa að geta skoðað og prentað út stæðulista fyrir hvern 
uppboðsdag fyrir sig og eftir markaði. Hægt er að fylgjast með uppboði í gegnum 
stæðulistan fyrir þá sem ekki hafa aðgang að uppboðssíðum kerfisins en þær síður er 
einungis fyrir kaupendur og fiskmarkaði. 

1.2.4 Allir innskráðir notendur þurfa að geta leitað að kerum eftir keranúmeri og sjá þá 
síðustu hreyfingar þess og hvar það ker var staðsett seinast, á hvaða degi og hvað 
verið sé að nota það í og hver. 

1.2.5 Allir innskráðir notendur þurfa að geta skoðað allar kerahreyfingar sem hafa verið 
gerðar og geta leitað eftir sínu fyrirtæki eða sínum markaði og skoðað kerahreyfingar 
hjá sjálfum sér og öðrum. 

1.2.6 Allir innskráðir notendur þurfa að hafa pósthólf inn í kerfinu. Þaðan geta stjórnendur 
kerfisins sent þeim fréttir og upplýsingar. 

1.2.7 Allir innskráðir notendur hafa aðgang af stillingasíðu þar sem þeir geta breytt 
grunnupplýsingum um notendaskráningu sína. 

1.2.8 Allir innskráðir notendur hafa úr að velja um fimm mismunandi hlutverk og notendur 
geta haft fleiri en eitt hlutverk. 

1.2.9 Allir innskráðir notendur geta haft yfirnotendur og undirnotendur. Yfirnotendur geta 
þá gert undirnotendur á sinn aðgang og gefið þeim notendum minni völd. Hver og 
ein aðgerð í kerfinu þarf því að vera með möguleika á lokun og opnun fyrir einstaka 
notendur í kerfinu. 
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Tafla 5.2 Staða á þörfum í kerfinu í dag 

Ófullnægjanlegar þarfir - Allir innskráðir notendur 
Þörf númer Uppfyllt Ekki uppfyllt 

1.2.1 X  
1.2.2 X  
1.2.3 X  
1.2.4 X  
1.2.5 X  
1.2.6 X  
1.2.7 X  
2.8 X  
2.9 X  

 
 
1.3 Fiskmarkaðir. 
1.3.1 Fiskmarkaðir þurfa að geta skráð stæður til sölur á einni síðu í kerfinu. 
1.3.2 Fiskmarkaðir þurfa að geta breytt stæðum sem þeir hafa skráð til sölu eftir á. 
1.3.3 Fiskmarkaðir þurfa að geta skráð upplýsingar á hverja stæðu. Eftirfarandi röð verður 

sjálfgefin í hvaða röð fiskmarkaðir setja inn upplýsingar: Seljandi sem er vallisti úr 
kerfinu, Tegund sem er vallisti í kerfinu, Ástand sem er vallisti í kerfinu, Frágangur 
sem er vallisti í kerfinu, Aldur sem er vallisti í kerfinu, meðalþyngd fisks, stærð fisks 
sem er valflokkur í kerfinu útfrá meðalþyngd, fjölda eininga í stæðu, 
lágmarkseiningar sem hægt er að bjóða í, tegund einingar sem er vallisti í kerfinu, 
vigt stæðu, hitastig stæðu, meðalþyngd í einingu sem er sjálfkrafa reiknað miðað við 
gefnar upplýsingar, löndunardagsetning, tegund afreiknings um hvort það sé 
venjulegan eða VS afla að ræða, veiðarfæri sem er vallisti í kerfinu, athugasemdir, 
nákvæman löndunartíma, löndunarhöfn sem er vallisti í kerfinu og staðsetning stæðu 
sem er vallisti í kerfinu. 

1.3.4 Fiskmarkaðir þurfa að geta skráð inn keranúmer á hverja stæðu. 
1.3.5 Fiskmarkaðir þurfa að geta skráð inn skip á bakvið hverja stæðu ef seljandi er ekki 

skip. 
1.3.6 Fiskmarkaðir þurfa að geta breytt þeirri uppröðun sem þeir setja inn upplýsingar og 

vista þær þannig fyrir sjálfa sig. 
1.3.7 Fiskmarkaðir þurfa að geta búið til gjöld inn í kerfinu fyrir sinn aðgang. 

Afgreiðslugjöld, sölugjöld, sölukostnað, löndunargjöld, flutningsgjöld og fleiri gjöld 
sem þeir þurfa.  

1.3.8 Fiskmarkaðir þurfa að geta sett gjöld á hverja stæðu sem reiknast þá oftast útfrá vigt 
á hverri stæðu fyrir sig. 

1.3.9 Fiskmarkaðir þurfa að geta vistað gjöld á hvern seljenda fyrir sig þannig að þau gjöld 
komi sjálfkrafa á þær stæður sem tiltekin seljandi selur. 

1.3.10 Fiskmarkaðir þurfa að geta sett gjöld á hvern kaupanda fyrir sig þannig að þau gjöld 
komi sjálfkrafa á þær stæður sem tiltekin kaupandi kaupir. 

1.3.11 Fiskmarkaðir þurfa að geta sett inn sérstök gjöld á kaupendur og seljendur sem 
tengjast ekki neinni stæðu. Þau gjöld eru kaup á ís, kaup á löndunarþjónustu á fiski 
sem ekki er seldur á fiskmarkaði, kaup á slægingu og ýmislegt fleira sem 
fiskmarkaðir skilgreina. 
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1.3.12 Fiskmarkaðir þurfa að geta skoðað í kerfinu,  prentað út, sótt sem excel skjal og sent 
með tölvupósti yfirlitslista kaupanda á völdu tímabili, fyrir fleiri en einn kaupanda í 
einu, fyrir eina tegund, fleiri eða allar, fyrir ákveðna seljendur eða alla, flokka eftir 
dagsetningu eða markaði og raða honum eftir uppboðsdegi eða löndunardegi. Hægt 
þarf að velja að sjá keranúmer eða ekki með hverri stæðu. Hver stæða birtist þá sem 
ein lína og upplýsingarnar sem birtast um stæðuna eru stæðunúmer, 
uppboðsdagsetning, löndunardagsetning, seljandi, veiðafæri, tegund, aldur, ástand, 
stærðarflokkur, einingafjöldi, þyngd, verð (kr/kg) og samtals greitt fyrir stæðu. Í lok 
listans þarf að birta samantektarlista um verð, magn, samtals greitt fyrir stæðu bæði 
per tegund og per löndunardag.  

1.3.13 Fiskmarkaðir þurfa að geta sótt lista yfir virka kaupendur á hvaða tímabili sem er. 
1.3.14 Fiskmarkaðir þurfa að geta séð lista yfir kaupendur sem eru á válisti vegna 

vangoldina skulda. Bæði hægt að sjá virka og óvirka kaupendur sem eru á válista. 
1.3.15 Fiskmarkaður þurfa að geta skoðað í kerfinu, prentað út, sótt sem Excel skjal og sent 

með tölvupósti yfirlitslista seljanda á ákveðnu tímabili, fyrir einn seljanda eða fleiri 
í einu, fyrir ákveðnar tegundir, raða listanum eftir uppboðsdegi eða löndunardegi, 
sýna annað hvort allan afla, venjulegan afla eða VS afla og velja að sækja bara 
ákveðið löndunarnúmer. Hægt er að sýna gjöld fiskmarkaða á þessum lista einnig. 
Listanum er svo raðað með hverri stæðu fyrir sig en hægt er að velja að sjá eingöngu 
samtölur. Í lok listans er svo samantekt fyrir heildina á öllu tímabilinu og 
heildargjöld. Á listanum er eftirfarandi reitir sýndir: stæðunúmer, markaður, 
löndunardagur, uppboðsdagur, veiðafæri, tegund, aldur, ástand, meðalstærð, 
einingafjöldi, þyngd afla, verð (kr/kg) og svo samtals verð fyrir hverja stæðu fyrir 
sig. 

1.3.16 Fiskmarkaðir þurfa að geta skoðað, prentað út og sótt sem Excel skjal lista yfir 
stærstu seljendur á sínum markaði eða fleiri mörkuðum. Hægt þarf að vera að velja 
dagsetningar, hafnir, ákveðna seljendur, fá lista yfir ákveðin fjölda seljenda og raða 
eftir þyngd eða samtals söluverðmæti. 

1.3.17 Fiskmarkaðir þurfa að geta skoðað og prentað út vigtarnótur sem settar eru upp eftir 
reglum fiskistofu og fengið vigtarnótur af hverju skipi fyrir sig og fleiri en einu skipi 
í einu og valið þær eftir löndunardegi eða uppboðsdegi eftir dagsetningu og eftir 
ákveðinni höfn en senda þarf þessar vigtarnótur á hafnir eftir undirskrift frá 
löggildum vigtarmanni. Hægt þarf að vera að senda vigtarnótur á viðkomandi hafnir 
og hver höfn fyrir sig þarf að hafa skráð netfang á bakvið sig. 

1.3.18 Fiskmarkaðir þurfa að geta prentað út afgreiðslulista sem gefur upp hvaða kaupandi 
á hvaða stæður fyrir hverja uppboðsstæðu fyrir sig. Hægt þarf að velja ákveðin 
stæðunúmerabil, velja ákveðin seljanda og fleiri en einn seljanda og velja hafnir og 
fleiri en eina höfn eða allar hafnir. Afgreiðslulistinn þarf einnig að innihalda öll 
keranúmer. 

1.3.19 Fiskmarkaðir þurfa að geta leitað uppi færslur sem hafa verið gerðar upp og leiðrétt 
þær. Leitað er eftir færslum eftir dagsetningum, kaupanda, seljanda og markaði. 
Leiðréttingin er svo gerð upp (kostnaðarbreyting) við næsta uppgjör. 

1.3.20 Fiskmarkaðir þurfa að geta haldið utan um kerabókhald sitt og kerabókhald fyrir 
viðskiptavini sína og þá sem þeir láta fá ker. Kerin eru frá Umbúðarmiðlun ehf. og 
er leigja á kerunum. 

1.3.21 Fiskmarkaðir þurfa að geta flutt ker frá sér yfir á flutningsaðila og flutt er hverja 
stæðu sem seld er fyrir sig. Hægt að velja margar saman og færa þær yfir á 
flutningsaðila og/eða viðskiptavina. Bæði þurfa þeir að geta flutt margar færslur og 
stakar færslur 
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1.3.22 Fiskmarkaðir þurfa að geta fært í kerabókhald sitt ef þeir fá tóm ker frá 
flutningsaðilum sínum eða að þeir fái ker frá öðrum fyrirtækjum. 

1.3.23 Fiskmarkaðir þurfa að geta skoðað stöðu sína og stöðu viðskiptavina og 
flutningsaðila á kerum. 

1.3.24 Fiskmarkaðir þurfa að geta prentað út flutningsnótur fyrir flutningsaðila sína. Í 
kerfinu er stillt inn hvaða flutningsaðili flytur fyrir hvaða kaupanda og hægt er að 
prenta út nótur sem innihalda keranúmer, stæðunúmer, kaupanda, seljanda, tegund 
og þyngdir. 

1.3.25 Fiskmarkaðir þurfa að geta prentað út flutningslista sem raðar eftir hverjum kaupanda 
fyrir sig og hægt að velja eftir dagsetningu, markaði, staðsetningu, kaupendum og 
raða listanum eftir kaupendum og staðsetningum. 

1.3.26 Fiskmarkaðir þurfa að geta bætt við undirnotendum og stjórnað hvaða aðgerðir þeir 
geta notað. Allar aðgerðir sem taldar hafa verið upp og fiskmarkaðir geta notað þarf 
fiskmarkaðsstjórnandi að geta takmarkað fyrir undirnotendur sína. 

 
Tafla 5.3 Staða á þörfum í kerfinu í dag 

Ófullnægjanlegar þarfir - Fiskmarkaðir 
Þörf númer Uppfyllt Ekki uppfyllt 

1.3.1 X  
1.3.2 X  

1.3.3 til 1.3.25 X  
1.3.26  X 

 
 
1.4 Fiskkaupendur. 
1.4.1 Fiskkaupendur þurfa að geta skoðað hvað skráð er til sölu á næsta uppboði, allar 

upplýsingar um þær stæður sem fiskmarkaðir hafa skráð inn til uppboðs 
1.4.2 Fiskkaupendur þurfa að geta tekið þátt í uppboði og boðið í stæður eins og gengur 

og gerist á uppboðum. 
1.4.3 Fiskaupendur þurfa að geta merkt stæður sem þeir hafa áhuga á fyrirfram í uppboð 

og fá gluggan fremst á skjáinn sinn þegar þær stæður eru næstar í röðinni á uppboði. 
1.4.4 Fiskkaupendur þurfa að geta boðið í uppskipt boð á stæðum ef boðið er upp á það að 

skipta upp stæðum. 
1.4.5 Fiskaupendur þurfa að geta skoðað heildarstæðulistann í nýjum glugga á meðan 

uppboði stendur. 
1.4.6 Fiskkaupendur þurfa að geta skoðað stöðu ábyrgðar sinnar. Séð upplýsingar um 

banka, upphæð ábyrgðar og hvenær ábyrgð rennur út. 
1.4.7 Fiskkaupendur þurfa að geta skoðað viðskiptaupplýsingar sínar. 
1.4.8 Fiskkaupendur þurfa að geta skoðað upplýsingar um fiskkaup sín eftir dagsetningum, 

tegundum og mörkuðum og fengið að sjá hverja stæðu fyrir sig, flokkað eftir 
dagsetningum eða markaði, raðað eftir uppboðsdegi eða löndunardegi, fengið frá 
stökum seljanda eða fleirum og séð allar upplýsingar um hverja stæðu fyrir sig sem 
er í boði hverju sinni. 

1.4.9 Fiskkaupendur þurfa að geta skoðað þau veiðivottorð sem þeir hafa eftir 
dagsetningum og fyrir hverja tegund fyrir sig. 

1.4.10 Fiskkaupendur þurfa að geta skoðað reikninga sína á ákveðnu tímabili og sjá nánari 
sundurliðun. 



91 

1.4.11 Fiskkaupendur þurfa að geta skoðað fylgirit allra reikninga sinna fyrir ákveðin 
reikning frá ákveðnum markaði. 

1.4.12 Fiskkaupendur þurfa að geta fengið bráðabirgðareikninga sína á ákveðnu tímabili og 
sjá heildarlista yfir þá. 

1.4.13 Fiskkaupendur þurfa að geta fengið reikningsyfirlit yfir alla reikninga sína á ákveðnu 
tímabili. 

1.4.14 Fiskkaupendur þurfa að geta séð samantekt yfir alla reikninga sína á ákveðnu 
tímabili. 

 
Tafla 5.4 Staða á þörfum í kerfinu í dag 

Ófullnægjanlegar þarfir - Fiskkaupendur 
Þörf númer Uppfyllt Ekki uppfyllt 
1.4.1-1.4.14 X  

 
 
1.5 Seljendur. 
1.5.1 Seljendur þurfa að geta skoðað viðskiptaupplýsingar um sig. 
1.5.2 Seljendur þurfa að geta skoðað samantekt yfir alla fisksölu sína eftir dagsetningum, 

tegundum, markaði og löndunardegi og raðað þeim eftir uppboðsdegi eða 
löndunardegi og fengið að sjá venjulegan afla, allan afla eða eingöngu VS afla. 

1.5.3 Seljendur þurfa að geta skoðað bráðabirgðaafreikninga sína fyrir ákveðin tímabil og 
eftir mörkuðum. 

1.5.4 Seljendur þurfa að geta skoðað afreikninga sína fyrir ákveðin tímabil og eftir 
mörkuðum og fengið sundurliðun á þeim og sótt þá á tölvutæku formi. 

1.5.5 Seljendur þurfa að geta skoðað samantekt um alla afreikninga sína fyrir ákveðið 
tímabil. 

 
Tafla 5.5 Staða á þörfum í kerfinu í dag 

Ófullnægjanlegar þarfir - Seljendur 
Þörf númer Uppfyllt Ekki uppfyllt 

1.5.1 X  
1.5.2 X  
1.5.3 X  
1.5.4 X  
1.5.5 X  

 
 
1.6 Flutningsaðilar. 
1.6.1 Flutningsaðilar þurfa að geta skoðað flutningsnótur sínar sem þeir eiga von á. 
1.6.2 Flutningsaðilar þurfa að geta skoðað hvernig sala á uppboði gengur og hvernig staða 

er á þeim afla sem þeir þurfa að flytja það sem af er komið uppboði. 
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Tafla 5.6 Staða á þörfum í kerfinu í dag 

Ófullnægjanlegar þarfir - Flutningsaðilar 
Þörf númer Uppfyllt Ekki uppfyllt 

1.6.1 X  
1.6.2 X  

 
 
Þarfir sem snúa ekki að virkni kerfisins 
1.7 Aðrar þarfir 
1.7.1 Uppgjör alls kostnaðar fer fram daglega en ekki einu sinni í viku eins og áður. 

Uppgjör fer þá fram 2-3 virkum sólahringum eftir að uppboði lýkur. Svigrúm er þá 
fyrir villur og leiðréttingar.  

 
Tafla 5.7 Staða á þörfum í kerfinu í dag 

Ófullnægjanlegar þarfir - Aðrar þarfir 
Þörf númer Uppfyllt Ekki uppfyllt 

1.7.1  X 
 

5.3.2 Fullnægjanlegar þarfir 

Þarfir sem eru fullnægjanlegar þarfir eru þeir eiginleikar kerfis sem sérstaklega er beðið um, 
meðvituð vitneskja sem ætti að vera uppfyllt í kerfinu. Þessar þarfir komu bæði fram í 
viðtölum, vettvangskoðunum og þegar skýrsluhöfundur skoðaði kerfin sem eru í notkun í 
dag. 
2 Kerfið sjálft. 
Þarfir fyrir virkni kerfisins 
2  Fullnægjanlegar þarfir. 
2.1 Kerfið sjálft. 
2.1.1 Kerfið þarf að vera aðgengilegt fyrir alla í gegnum vefslóð á veraldarvefnum. 
2.1.2 Kerfið þarf að vera aðgengilegt í gegnum alla helstu vafra á nýjustu útgáfum þeirra: 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera og Internet Explorer (Edge). 
2.1.3 Kerfið þarf að hafa stafræna klukku sem telur niður í uppboði. 
2.1.4 Kerfið þarf að hafa hringormakort sem safnar upplýsingar um hringormafjölda í 

kringum Ísland frá kaupendum á fiskmarkaði. 
 

Tafla 5.8 Staða á þörfum í kerfinu í dag 

Fullnægjanlegar þarfir - Kerfið sjálft 
Þörf númer Uppfyllt Ekki uppfyllt 

2.1.1  X 
2.1.2  X 
2.1.3  X 
2.1.4  X 
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2.2 Allir innskráðir notendur. 
2.2.1 Notendur þurfa að geta sent upplýsingar og haft samskipti við aðra notendur í 

kerfinu. Bæði vegna kvartana og vegna hrósa. 
 

Tafla 5.9 Staða á þörfum í kerfinu í dag 

Fullnægjanlegar þarfir - Allir innskráðir notendur 
Þörf númer Uppfyllt Ekki uppfyllt 

2.2.1  X 
 
 
2.3 Fiskmarkaðir. 
2.3.1 Fiskmarkaðir þurfa að geta skráð inn nákvæma staðsetningu fiskskipa á hverja stæðu 

fyrir sig eða hólf sem fiskiskipið var að veiða inn í. 
2.3.2 Fiskmarkaðir þurfa að geta skráð nánari upplýsingar um flokkun á afla, geta sagt 

hvort að hann sé handflokkaður eða mikil dreifing sé á stærð aflans og að hann sé 
nánast óflokkaður en með ákveðna meðalstærð. 

2.3.3 Fiskmarkaðir geta sjálfir skráð inn nýja seljendur en til þess þarf ítarupplýsingar sem 
stjórnendur kerfisins þurfa að staðfesta. 

2.3.4 Fiskmarkaðir geta sjálfir skráð inn kaupendur og kaupendur geta nýskráð sig sjálfir 
í gegnum síðuna en til þess þarf ítarupplýsingar sem stjórnendur kerfisins þurfa að 
staðfesta. 

 
Tafla 5.10 Staða á þörfum í kerfinu í dag 

Fullnægjanlegar þarfir - Fiskmarkaðir 
Þörf númer Uppfyllt Ekki uppfyllt 

2.3.1  X 
2.3.2  X 
2.3.3 X  
2.3.4  X 

 
 
2.4 Fiskkaupendur. 
2.4.1 Fiskkaupendur þurfa að geta sett inn hringormafjölda í þeim stæðum sem þeir kaupa. 

Þessar upplýsingar sendast síðan í gagnagrunn sem sýnir þær allar saman á 
hringormkorti í kerfinu. 

2.4.2 Fiskkaupendur þurfa að sjá upplýsingar um mögulegan hringormafjölda í stæðu sem 
er verið að selja í uppboði. Sýnt væri litaslá þar sem grænn þýðir litlar líkur á 
hringormum og rauður þýðir miklar líkur á hringormi og þessar upplýsingar birtast 
við hverja stæðu í uppboði. 

2.4.3 Fiskkaupendur þurfa að geta séð hvaða bátar eru á bakvið samboð þegar uppboð á 
sér stað. 

2.4.4 Fiskkaupendur þurfa að sjá í uppboðslýsingu hvernig kælingu er háttað um borð í 
viðkomandi skipum og fá upplýsingar um meðferð um borð í hverju skipi. Þar gæti 
hvert skip og hver seljandi gefið upplýsingar um hvernig meðferð afla er háttað um 
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borð hjá þeim og hvernig kæling fer fram. Einnig gætu þeir sett myndir og sett inn 
nánari upplýsingar sjálfir svo upplýsingagjöfin komi ekki öll frá fiskmörkuðum. 

2.4.5 Fiskkaupendur geta nýskráð sig sjálfir í gegnum kerfið en til þess þarf ítarupplýsingar 
sem stjórnendur kerfisins þurfa að staðfesta. 

2.4.6 Fiskkaupendur þurfa að geta skoðað viðskiptaupplýsingar sínar og breytt þeim. 
Breytingar þurfa hins vegar að vera staðfestar af RSF. 

2.4.7 Fiskkaupendur vilja að stæðulistar séu aðgengilegir lengur en 2-6 daga eins og þeir 
eru nú eftir að uppboð hefur verið lokið. 

 
 

Tafla 5.11 Staða á þörfum í kerfinu í dag 

Fullnægjanlegar þarfir - Fiskkaupendur 
Þörf númer Uppfyllt Ekki uppfyllt 

2.4.1  X 
2.4.2  X 
2.4.3  X 
2.4.4  X 
2.4.5  X 
2.4.6  X 
2.4.7  X 

 
 
 
2.5 Seljendur. 
2.5.1 Seljendur þurfa að geta skoðað viðskiptaupplýsingar um sig og breytt þeim að vild. 
2.5.2 Seljendur þurfa að geta nýskráð sig í gegnum kerfið og sett inn ítarupplýsingar um 

sig og breytt þeim að vild. Í mörgum tilfellum þurfa stjórnendur kerfisins að staðfesta 
þessar upplýsingar.  

2.5.3 Seljendur þurfa að geta sent inn fleiri upplýsingar um sig og ítarlegri upplýsingar. 
 

Tafla 5.12 Staða á þörfum í kerfinu í dag 

Fullnægjanlegar þarfir - Seljendur 
Þörf númer Uppfyllt Ekki uppfyllt 

2.5.1  X 
2.5.2  X 
2.5.3  X 
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2.6 Flutningsaðilar. 
2.6.1 Flutningsaðilar þurfa að geta safnað sjálfir saman því sem þeir eru að fara að flytja í 

gegnum uppboðskerfið. 
 

Tafla 5.13 Staða á þörfum í kerfinu í dag 

Fullnægjanlegar þarfir - Flutningsaðilar 
Þörf númer Uppfyllt Ekki uppfyllt 

2.6.1  X 
 

 
Þarfir sem snúa ekki að virkni kerfisins 
2.7 Aðrar þarfir. 
2.7.1 Kerfið verður allt saman á einum stað. Eitt kerfi þar sem öll virkni fer fram. 
 

Tafla 5.14 Staða á þörfum í kerfinu í dag 

Fullnægjanlegar þarfir - Aðrar þarfir 
Þörf númer Uppfyllt Ekki uppfyllt 

2.7.1  X 
 
 

5.3.3 Ánægjulegar þarfir 

Þarfir sem eru ánægjulegar þarfir eru þeir eiginleikar kerfisins se að hagsmunaaðilar eru ekki 
að búast við eða vita ekki af. Flestallar þessar þarfir koma frá túlkun viðtala og frá 
skýrsluhöfundi. 
3 Kerfið sjálft. 
Þarfir fyrir virkni kerfisins 
3  Ánægjulegar þarfir. 
3.1 Kerfið sjálft. 
3.1.1 Kerfið þarf að vera aðgangstýrt fyrir notendur og skip sem vinna ekki í gegnum 

fiskmarkaði en vilja hafa aðgang að því að setja inn gögn um hringorma inn í kerfið. 
Nýr notendahópur sem mun vera hringormanotendur. 

3.1.2 Kerfið þarf að virka fullkomlega á snjallsímum og spjaldtölvum. 
3.1.3 Kerfið þarf að efla rekjanleikan í gegnum meðferð afla, flutning og annað slíkt til að 

vitað sé hvar afli gæti skemmst. Kemur afli skemmdur í land eða skemmist hann í 
flutningi eða á fiskmarkaði? 

 
Tafla 5.15 Staða á þörfum í kerfinu í dag 

Ánægjulegar þarfir - Kerfið sjálft 
Þörf númer Uppfyllt Ekki uppfyllt 

3.1.1  X 
3.1.2  X 
3.1.3  X 
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3.2 Allir innskráður notendur. 
3.2.1 Allir notendur þurfa að geta skoðað og tekið þátt í umræðu og einkunnakerfi vegna 

kaupa og söla á fiski. 
 

Tafla 5.16 Staða á þörfum í kerfinu í dag 

Ánægjulegar þarfir - Allir innskráðir notendur 
Þörf númer Uppfyllt Ekki uppfyllt 

3.2.1  X 
 
 
3.3 Fiskmarkaðir 
3.3.1 Fiskmarkaðir þurfa að geta sent vigtarnótur í gegnum kerfið til hafna og skrifað undir 

þær með rafrænum skilríkjum og þannig auðkennt sig sem löggilda vigtarmenn. 
3.3.2 Fiskmarkaðir þurfa að geta sett inn myndir af aflanum hjá sér sem fylgir með 

uppboðslýsingu. 
3.3.3 Fiskmarkaðir þurfa að geta skoðað lista yfir hverjir eru stærstu kaupendur í kerfinu á 

ákveðnu tímabili, á ákveðnum markaði, á ákveðinni höfn og fyrir ákveðna tegund. 
Hægt er að velja fjölda kaupenda sem fengnir eru á listan bæði raða kaupendum eftir 
hvort þeir hafi keypt mesta þyngd eða borgað mest fyrir keyptan afla. 

 
Tafla 5.17 Staða á þörfum í kerfinu í dag 

Ánægjulegar þarfir - Fiskmarkaðir 
Þörf númer Uppfyllt Ekki uppfyllt 

3.3.1  X 
3.3.2  X 
3.3.3  X 

 
3.4 Fiskkaupendur. 
3.4.1 Fiskkaupendur þurfa að geta skoðað uppboðslýsingu á hverri stæðu fyrir sig ítarlega 

með því að ýta á hverja stæðu þá er hægt að sjá nánari upplýsingar. 
3.4.2 Fiskkaupendur þyrftu að geta sent athugasemdir beint til báta þegar um kvartanir eru 

að ræða, í dag fer það beint á fiskmarkaði sem virðist skila sér illa. 
3.4.3 Fiskkaupendur þurfa að geta sett inn athugasemdir á seljendur og fiskmarkaði um 

slæma meðferð, gamlan fisk og svo framvegis sem er orðið langvarandi vandamál 
hjá ákveðnum seljendum. Athugasemdirnar þyrftu hins vegar að eyðast út eftir 
ákveðin tíma. Athugasemdir væru þá aðgengilegar fyrir aðra kaupendur. 

3.4.4 Fiskkaupendur þurfa að geta smellt á vefslóð sem vísar þeim inn á Marine Traffic 
feril skipa. 
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Tafla 5.18 Staða á þörfum í kerfinu í dag 

Ánægjulegar þarfir - Fiskkaupendur 
Þörf númer Uppfyllt Ekki uppfyllt 

3.4.1  X 
3.4.2  X 
3.4.3  X 
3.4.4  X 

 
 
3.5 Seljendur 
3.5.1 Seljendur þurfa að geta sent inn myndir á aflanum sem fylgja með uppboðslýsingu. 
3.5.2 Seljendur þurfa að geta sett inn upplýsingar um aflann og veiðiskip eins og til dæmis 

meðferð afla um borð og kælingu í lest. Þessar upplýsingar eru svo staðfestar af 
fiskmörkuðum. 

 
Tafla 5.19 Staða á þörfum í kerfinu í dag 

Ánægjulegar þarfir - Seljendur 
Þörf númer Uppfyllt Ekki uppfyllt 

3.5.1 
3.5.2  

X 
X 

 
3.6 Flutningsaðilar 
3.6.1 Flutningsaðilar þurfa að get séð í kerfinu jafnóðum og sölur á stæðum verða, 

samantekt á það sem þeir eiga að flytja frá hverjum stað, hverju sinni.  
3.6.2 Flutningsaðilar þurfa að geta sett inn upplýsingar um flutninginn. Hitastig frá 

skynjurum, tíma á ferðinni, tíma afhendingar og svo framvegis. 
 

Tafla 5.20 Staða á þörfum í kerfinu í dag 

Ánægjulegar þarfir - Flutningsaðilar 
Þörf númer Uppfyllt Ekki uppfyllt 

3.6.1  X 
3.6.2  X 

 
 
Þarfir sem snúa ekki að virkni kerfisins 
3.7 Aðrar þarfir 
3.7.1 Kerfið mun stefna af því að verða upplýsingagagnabanki fyrir fiskvinnslu og 

fiskveiðar í kringum Ísland. 
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Tafla 5.21 Staða á þörfum í kerfinu í dag 

Ánægjulegar þarfir - Aðrar þarfir 
Þörf númer Uppfyllt Ekki uppfyllt 

3.7.1  X 
 

5.4 Viðauki 
Hér er greint frá þeim viðbótarupplýsingum sem þurfa að vera til staðar fyrir forritara 
kerfisins. Listinn er ekki tæmandi og eflaust vantar upplýsingar hér að neðan sem þarf að 
bæta úr og kæmu þær í ljós með tímanum eftir að ráðist er í framkvæmd verkefnisins. 

• Allir vallistar í kerfinu sem eru fyrir fiskmarkaði, þegar fiskmarkaðir skrá inn stæður 
til sölu þurfa að vera til staðar, einnig listar þegar fiskmarkaðir setja inn gjöld, skrá 
kaupenda í kerfinu, listi yfir fiskmarkaði og fleira. Þessir listar eru eftirfarandi og 
þarf að útvega fyrir þá sem búa til kerfið. Þessir listar verða hins vegar allir ein tafla 
í gagnagrunni sem sótt verður úr og því verður hægt að uppfæra þessa lista að vild. 

o Allir seljendur sem skrá á í kerfið. Fiskmarkaðir geta sjálfir skráð inn nýja 
seljendur en til þess þarf ítarupplýsingar sem stjórnendur kerfisins þurfa að 
staðfesta. 

o Allir kaupendur sem skrá á í kerfið. Fiskmarkaðir geta sjálfir skráð inn 
kaupendur og kaupendur geta nýskráð sig sjálfir í gegnum síðuna en til þess 
þarf ítarupplýsingar sem stjórnendur kerfisins þurfa að staðfesta. 

o Allar fisktegundur sem seldar geta verið í gegnum kerfið. 
o Öll ástönd fisktegunda sem seld eru í gegnum kerfið. 
o Allir möguleikar á frágangi. 

• Öll gögn sem eiga að vera aðgengileg fyrir almenna notendur þurfa að vera til staðar. 
• Fiskmarkaðir í kerfinu þurfa að láta í té gjaldskrá sína og þau gjöld sem fiskmarkaðir 

hafa. 
• Gögn um hólfaskiptingu í kringum Ísland vegna hringormakorts. 
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Hluti II  Þættir sem hafa áhrif               
á verð á fiskuppboðum 
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6 Forvinna og greining 
Í öðrum hluta verkefnisins sem ber heitið Áhrifaþættir á uppboðsverð í fiskuppboðum á 
Íslandi verða skoðuð gögn af sölum sem farið hafa fram í gegnum uppboðskerfi 
fiskmarkaða. Gögnin voru fengin frá Reiknistofu fiskmarkaða (RSF) og eru raungögn frá 
tímabilinu frá og með 2. janúar 2015 til og með 3. ágúst 2016. Tímabilið er því rúmlega 19 
mánuðir. Notast verður við þrepaða aðhvarfsgreiningu til að búa til spálíkan útfrá gefnum 
upplýsingum og rannsakað hvaða þættir það eru sem hafa mest áhrif á verðmyndun í uppboði 
á fiski. Gögnin innihalda allar sölur sem fóru í gegnum fiskmarkaðina og á öllum tegundum.  
 

6.1 Gögn 
Eins og fram kom í kafla 2 að þá er RSF eina miðlæga uppboðskerfið á Íslandi og því fer öll 
sala á fiski í gegnum fiskmarkað á Íslandi í gegnum uppboðskerfi þeirra og er það alla jafna 
um fimmtungur af öllum veiddum afla sem landað er á Íslandi. Gögnin innihalda um það bil 
272 þúsund stæður en stæða er sérhver fisktegund af einum bát með sama ástand (slægt eða 
óslægt ofl.) og seld er sér í uppboðskerfinu. 
 Gögnin samanstanda af upplýsingum sem koma fram í uppboðslýsingu í uppboðskerfi 
RSF, semsagt þær upplýsingar sem kaupendur fá frá RSF áður en þeir bjóða í aflann og 
kaupverðið á hverri stæðu fyrir sig. Þær upplýsingar sem settar eru inn eða myndast 
sjálfkrafa má sjá hér að neðan í Tafla 6.1 og þar eru upplýsingarnar flokkaðar í skilyrtar 
upplýsingar sem eru þær upplýsingar sem verða að vera til staðar þegar stæðan er boðin upp 
og svo óskilyrtar upplýsingar sem valkvæmt er að gefa upp. Einnig verða einhverjar af 
þessum skilyrtu upplýsingum sjálfkrafa til í kerfinu þegar settar eru inn stæður til sölu. 
 

Tafla 6.1 Upplýsingar sem kaupendur sjá í uppboðskerfi 

Nauðsynlegar upplýsingar Valkvæmar upplýsingar 
Dagsetning sölu Athugasemdir 
Stæðunúmer Hitastig 
Seljandi Meðalþyngd 
Höfn/Markaður Ísprósenta 
Aldur  
Frágangur  
Veiðarfæri  
Tegund  
Ástand (Slægt eða Óslægt)  

Stærð  
Einingar/Lágmarkseiningar  
Kg/Einingu  

Þyngd (Brúttó/Nettó)  
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Gögnin innhalda 17 reiti, þar af 13 nauðsynlega og 4 óvalkvæma og í þessum reitum koma 
fram 20 mismunandi upplýsingar en reitirnir Höfn/Markaður, Einingar/Lágmarkseiningar 
og Brúttó/Nettó innihalda tvær mismunandi upplýsingar í hverjum reit. Dæmi um 
upplýsingar í tveimur reitum í gögnunum má sjá í Tafla 6.2 hér að neðan og á mynd 6.1 má 
sjá skjáskot af uppboðskerfinu og hvernig upplýsingarnar birtast í línum á skjánum. Á þeim 
upplýsingum má sjá stæðu sem samkvæmt athugasemd er áætluð í land klukkan 13 og er 
þetta því áætlaður afli af bát. Stæðan inniheldur því aðeins nauðsynlegar upplýsingar og 
athugasemd sem er gefin er til að gefa til kynna að um áætlun sé að ræða. Í þessu tilfelli  er 
því ekki gefið upp hitastig eða meðalstærð en þær upplýsingar eru fengnar með 
hitastigsmælingum og stærðarprufum á fiskmarkaði. 
 

Tafla 6.2 Dæmi um sölustæðu í gögnunum 

Heiti reits Upplýsingar 
Dagsetning sölu 02/01/2015 

Stæðunúmer 7 
Seljandi Daðey GK-777 
Höfn/Markaður Sandgerði/FMS Sandgerði 
Aldur Nýr 
Athugasemd 13 – Áætlun 
Hitastig --- 
Frágangur 3% ísað á sjó 
Veiðarfæri Lína 
Tegund Þorskur 
Ástand (Slægt eða Óslægt) Óslægt 
Stærð Mþ. Bl.smár 1,7-2,0 
Meðalþyngd --- 
Einingar/Lágmarkseiningar 1/1 
Kg/Einingu 200 
Þyngd (Brúttó/Nettó) 200/200 
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Mynd 6.1 Skjáskot úr uppboðskerfi RSF (Reiknistofa fiskmarkaða, -b) 

 

6.2 Forkönnun og greining gagna 

6.2.1  Nauðsynlegar upplýsingar 

Hér er farið nánar yfir allar þær skilyrtu upplýsingar sem kerfið veitir fyrir hverja stæðu. 
 
Dagsetning sölu 

Uppboð fer fram einu sinni á dag, alla virka daga og á laugardögum yfir vetrartímann. Þessi 
dálkur innheldur dagsetningu uppboðs. Í gögnunum í þessu verkefni eru 440 uppboðsdagar. 
Á mynd 6.2 má sjá hvernig sölurnar dreifast yfir daga vikunnar. Mest er selt á mánudögum 
en á laugardögum minnst en það er vegna þess að frá maí til ágúst er ekki uppboð á 
laugardögum og því færri stæður seldar í heildina á þeim degi. 
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Mynd 6.2 Fjöldi stæða seldar á hvern vikudag 

 
Stæðunúmer 
Stæðunúmer er röðunarnúmer hverrar seldrar stæðu á sérhverjum uppboðsdegi. Stæður eru 
boðnar upp eftir þessu númeri í vaxandi röð. Stæðum er raðað þannig að fyrst er boðin upp 
óslægður þorskur og er hann boðinn up í stærðarröð. Innan þess flokks eru svo gefin 
stæðunúmer af handahófi og stæðunar boðnar upp í þeirri röð. Sama er gert við aðra flokka 
sem eru þá aðgreindir með fisktegund, svo ástandi og svo stærðarflokk. Stæðunúmer eru 
gefin af handahófi þar sem verð getur breyst með tíma uppboðs. 
 
Seljandi 
Í þessum reit er tilgreint hver seljandi stæðurnar er. Seljandi er oftast skipið sem veiddi 
fiskinn en seljendur einnig verið fiskvinnslur eða útgerðir. Í gögnunum eru 1501 mismunandi 
seljendur skráðir með sölu. Þeir tíu seljendur sem eru með flestar seldar stæður í gögnunum 
eru með um 7% af öllum seldum stæðum sem er lítið en sýnir hversu margir nota 
uppboðskerfið. Á mynd 6.3 má sjá stöplarit með þessum 10 seljendum. 



105 

 
Mynd 6.3 Tíu seljendur með flestar seldar stæður í gögnunum 

 
Höfn/Markaður 
Reiturinn inniheldur tvennskonar upplýsingar, hver löndunarhöfnin var hjá seljandanum og 
hvaða fiskmarkaður er að selja stæðuna. Þessar upplýsingar kom saman í reit og eru aðskildar 
með skástriki. Í gögnunum eru skráðar 56 mismunandi hafnir og 24 mismunandi 
fiskmarkaðir og ein slægingaraðstaða hjá FMÍS sem skráð er sem fiskmarkaður. Á mynd 6.4 
má sjá þær hafnir sem hafa flestar stæður skráðar á sig. Sú höfn sem hefur flestar stæður 
skráðar hefur um 16% af öllum stæðum í gögnunum og er það Bolungarvíkurhöfn. Mikill 
munur á því hvað hver markaður selur og sá markaður sem selur flestar stæður selur um 22% 
af stæðum í gögnunum og er það Fiskmarkaður Vestfjarða sem staðsettur er í Bolungarvík 
en hann selur einnig fisk frá Suðureyri og Flateyri. Á mynd 6.5 má sjá alla markaði landsins 
og fjölda stæða sem þeir hafa skráða á sig í gögnunum. 
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Mynd 6.4 Tíu hafnir með flestar stæður skráðar á sig í gögnunum 

 

 
Mynd 6.5 Fiskmarkaðir og fjöldi stæða sem þeir hafa selt í gögnunum 

 
Aldur 
Aldur segir hversu gamall fiskurinn er. Aldur er fjölvalslisti í kerfinu hjá RSF og eru þeir 
með skráða 36 mismunandi aldurskóða sem hægt er að velja úr fyrir hverja stæðu. Í töflu 6.3 
má sjá þá kóða. Upplýsingar sem birtast þá kaupanda eru heitin. Þau gefa til kynna hversu 
langt er síðan aflinn var veiddur. Kóðarnir eru fyrir skráningar fiskmarkaða þegar þeir setja 
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fisk inn til sölu. Á mynd 6.6 má sjá 10 algengustu aldurskóðana, tveir bera af og er það 1-
dags aldur og Nýr aldur en þeir eru notaðir á um 76% allra stæðanna. 
 

Tafla 6.3 Aldurskóðar í uppboðskerfi RSF (Reiknistofa fiskmarkaða, -g) 

Kóði Heiti Kóði Heiti Kóði Heiti 
10 Nýr 9 0-1 dags 40 4-10 daga 
11 1-dags 26 2-6 daga 55 5 daga 
12 1-2 daga 27 2-7 daga 56 5-6 daga 
22 2 daga 34 3-4 daga 57 5-7 daga 
33 3 daga 35 3-5 daga 58 2-9 daga 
13 1-3 daga 36 3-6 daga 66 6 daga 
14 1-4 daga 37 3-7 daga 99 .. 
15 1-5 daga 38 3-8 daga 47 4-7 daga 
16 1-6 daga 44 4 daga 70 7-10 daga 
23 2-3 daga 45 4-5 daga 17 1-7 daga 
24 2-4 daga 46 4-6 daga 18 1-12 daga 
25 2-5 daga 48 4-8 daga 59 9-11 daga 

 

 
Mynd 6.6 Topp tíu aldurskóðar sem notaðir voru í gögnunum 

 
 

Frágangur 
Frágangur segir til um hvernig gengið er frá fiskinum þegar hann er boðinn upp. Algengt er 
að hann sé ísaður í ker eða í krapa út á sjó. Frágangur er fjölvalslisti í kerfinu hjá RSF og til 
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eru 18 mismunandi frágangur sem hægt er að skrá á stæður og þá má í töflu 6.4. Á mynd 6.7 
má sjá 10 algengustu frágangskóðana í gögnunum. Þar sést að fiskur í uppboðskerfinu er 
aðeins ísaður í um 70% tilfella. 
 

Tafla 6.4 Frágangskóðar í uppboðskerfi RSF (Reiknistofa fiskmarkaða hf., e.d.-g) 

Kóði Heiti Kóði Heiti 
10 Ísað 63 Frosið 
5 Raðað og ísað 64 Reykt 
3 Í ískrapa 65 Saltað 
7 Óísað 66 Sigin 
8 Ísþykkni 67 Kæstur 
18 Sjófryst 62 Ferskt 
21 Lausfryst 99 .. 
31 3% ísað á sjó 11 Dauðblóðgað 
33 Flokkað/raðað/ísað 70 Ofurkæling 

 

 
Mynd 6.7 Tíu algengustu frágangskóðar sem notaðir eru gögnunum 

 
 
Veiðarfæri 
Í reitnum koma upplýsingar um hvaða veiðarfæri var notað við veiðar á aflanum í stæðunni. 
Ýmis veiðarfæri eru í boði við veiðar á fisk og er þetta fjölvalslisti í uppboðskerfinu hjá RSF 
sem telur 25 veiðarfæri. Í töflu 6.5 má sjá þau veiðafæri sem hægt er að skrá í kerfi RSF. Á 
mynd 6.8 má sjá tíu algengustu veiðafærin sem skráð eru á stæður í kerfinu. Lína er 
algengasta veiðafærið og er skráð á um 42% stæða, næst þar á eftir er handfæri sem er skráð 
á um 22% stæða, önnur veiðarfæri eru skráð í færri tilfellum. 
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Tafla 6.5 Veiðafærakóðar úr uppboðskerfi RSF (Reiknistofa fiskmarkaða, -g) 

Kóði Heiti Kóði Heiti Kóði Heiti 
1 Lína 14 Rækjuvarpa 18 Krabbagildra 
2 Net 15 Hörpudiskaplógur 32 Lagnet 
3 Handfæri 20 Ýmis veiðarfæri 43 Veiðistöng 
5 Dragnót 25 Grásleppunet 71 Landb. - ekki nota 
6 Botnvarpa 29 Rauðmaganet 99 Ótilgreint 
7 Flotvarpa 45 Sjóstöng 98 Lúðulína 
9 Humarvarpa 91 Skötuselsnet 97 Eldisfiskur 

10 Síldarnót 13 Loðnuflotvarpa   
12 Loðnunót 16 Grálúðulína   

 

 
Mynd 6.8 Tíu algengustu veiðarfærin í gögnunum 

 
 

Tegund  
Í reitnum tegund kemur fram af hvaða fisktegund aflinn er í stæðunni. Fisktegund er 
fjölvalslisti í kerfinu hjá RSF og eru þeir með yfir 113 fisktegundir skráðar í kerfið hjá sér. 
Í gögnunum sem fengin voru í þessu verkefni voru skráðar 83 fisktegundir og þegar tekin er 
saman tölfræði um magn á hverri fisktegund kom í ljós hvaða tegundir bera af með tilliti til 
magns. Í töflu 6.6 má sjá 18 fisktegundur úr gögnunum, fjölda af stæðum sem þessar 
fisktegundir höfðu ásamt því hversu stórt hlutfall þær stæður eru af heildarstæðufjöldanum.  
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Tafla 6.6 Fisktegundir og kóðar úr uppboðskerfi RSF 

Kóði Fisktegund Fjöldi stæða % af heild 
1 Þorskur 69129 25,4% 

783 Undirmálsþorskur 17835 6,6% 
2 Ýsa 27758 10,2% 

785 Undirmálsýsa 4367 1,6% 
3 Ufsi 25840 9,5% 
6 Langa 14296 5,3% 
8 Keila 10546 3,9% 
5 Gullkarfi 24103 8,9% 
9 Steinbítur 20460 7,5% 
13 Hlýri 8835 3,3% 
23 Skarkoli 12259 4,5% 
22 Grálúða 1174 0,4% 
24 Þykkvalúra 4061 1,5% 
14 Skötuselur 4120 1,5% 
12 Tindaskata 1700 0,6% 
951 Grásleppa 424 0,2% 
36 Makríll 77 0,0% 
751 Hrogn/þorskur 3953 1,5% 
--- Aðrar tegundir 20756 7,6% 
 Heildarfjöldi stæða 271693 100% 

 
  
Eins og sést þá eru þorskur, ýsa og ufsi algengustu tegundirnar. Hlutfall annara tegunda en 
eru nefndar er 7,7% af heildarstæðufjölda í gögnunum. 
 
Ástand 
Ástand er reitur í uppboðskerfinu sem ber nafnið S/Ó sem stendur fyrir slægt eða óslægt. 
Það eru tvö algengustu ástöndin í uppboðskerfinu. Ástand er fjölvalslisti í uppboðskerfinu 
sem innheldur 21 mismunandi ástönd. Í töflu 6.7 má sjá þessi ástönd. Á mynd 6.9 má sjá tíu 
algengustu ástandskóðana í gögnunum. Þar bera slægt og óslægt af en 97% af stæðum í 
gögnunum hafa þá ástandskóða, 60% af stæðunum eru óslægðar og 37% slægðar. 

 
Tafla 6.7 Ástandskóðar í uppboðskerfi RSF (Reiknistofa fiskmarkaða, -g) 

Kóði Heiti Kóði Heiti 
0 Óslægt 7 Börð 
1 Slægt 8 Hausaður 
3 Slitinn 19 Frosinn 
20 Lifandi 24 Kjöt 
46 Með roði og beini 25 Rengi 
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16 Roð og beinlaus 26 Riklingur 
41 Með roði 30 Heill 
88 .. 31 Klær 
42 Skorin 39 Roðflett 
43 Runnin 47 Súpa 
6 Halar   

 

 
Mynd 6.9 Algengustu ástandskóðarnir í gögnunum 

 
 
Stærð 
Stærð segir til um í hvaða stærðarflokki fiskurinn er. Stærðarflokkar eru geymdir í 
fjölvalslista í uppboðskerfi RSF og eru 83 talsins. Hins vegar þá hefur hver og ein tegund 
mismunandi stærðarflokka og einnig hafa sumar tegundir, þorskur og ýsa til dæmis, bæði 
almenna stærðarflokka og svo stærðarflokka eftir vélflokkun í flokkara. Stærðarflokkarnir 
eru þannig að stærðum er gefið nafn og svo tilgreint á hvaða þyngdarbil meðalþyngdin eða 
allir fiskar í stæðunni eru (eða eiga að vera). Oft eru stærðarflokkar fundnir út eftir 
meðalþyngd. Í töflu 6.8 má sjá dæmi um alla stærðarflokka sem í boði eru hjá þorski. Á 
mynd 6.10 má svo sjá tíu algengustu stærðarflokkana hjá þorski og hvernig þeir dreifast. Þar 
ber blandaður góður af en 27% af stæðum af þorski hafa þann stærðarkóða. Ástæðan fyrir 
að valið var að taka aðeins stærðarkóða þorsk er vegna hversu breytilegir stærðarflokkarnir 
eru á milli tegunda og að þorskur er algengasta tegundin í gögnunum. 
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Tafla 6.8 Stærðarflokkar hjá þorski (Reiknistofa fiskmarkaða, -g) 

Nafn Nafn 
Mþ Bl.smár 1,0-1,3 Vélflokkað 0-1,2 kg 
Mþ Smár 1,3-1,7 Vélflokkað 0-2,0 kg 
Mþ Bl.smár 1,7-2,0 Vélflokkað 1,2-2,0 kg 
Blandað Vélflokkað 2,0-2,7 kg 
Mþ Blandaður 2,0-2,7 Vélflokkað 0-4,0 kg 
Mþ Bl.góður 2,7-3,5 Vélflokkað 2,7-4,0 kg 
Mþ Bl.stór 3,5-5 Vélflokkað 3,0-5,0 kg 
4+ kg Vélflokkað 4,0-7,0 kg 
Stór >5kg Vélflokkað 4,0 - 8,0 kg 
5+ kg Vélflokkað 8+ kg 

6+ kg Óflokkað 
7+ kg  
8+ kg  

 

 
 

Mynd 6.10 Tíu algengustu stærðarflokkar hjá þorski í gögnunum 

 

Einingar og lágmarkseiningar 
Upplýsingar um einingar og lágmarkseiningar koma fram í uppboðskerfinu í sama reitnum 
með skástriki á milli upplýsingana en oftast eru einingar og lágmarkseiningar það sama. 
Einingar tákna fjölda kera, kassa eða annara íláta í tiltekinni stæðu. Lágmarkseiningar tákna 
hvað hægt er að bjóða margar af þeim einingum í einu að lágmarki. Það er gert til þess að 
kaupendur geti keypt minna magn en er í boði hverri stæðu. Til dæmis ef verið er að selja 
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14 ker af einhverjum bát að þá er kaupendum gefinn kostur á því að bjóða í til dæmis 7 ker 
í einu. Þannig skiptast stæður oft upp og fleiri kaupendum gefin möguleiki á því að kaupa 
sem getur orsakað hærra verð. Í gögnunum er það í um það bil 10% tilfella sem leyft er að 
skipta upp stæðum en stæður skiptast ekki upp í öllum þeim tilfellum. 
 
Kíló á hverja einingu 
Reiturinn kíló per einingu inniheldur upplýsingar um meðalþyngd sem hver eining 
inniheldur af afla í stæðunni, til dæmis kílóafjöldi í hverju keri í stæðunni eða fjölda kílóa í 
hverjum kassa í stæðunni. Meðalþyngd per einingu í gögnunum er um 148 kg. 
 
Þyngd afla í stæðu 
Seinasti reiturinn inniheldur upplýsingar um þyngd aflans í stæðunni. Þyngdin er sett fram í 
kílóum. Reiturinn heitir Brúttó/Nettó í kerfinu sem gefur til kynna að brúttóþyngdin sé þá 
heildarþyngd þess sem er í kerinu, sem getur þá verið fiskur og ís til dæmis en nettó þyngdin 
er þá bara þyngd aflans. Þetta er ekki mikið notað í dag og eru því þessar tölur nær alltaf þær 
sömu. Á mynd 6.11 má sjá hvernig magn á hverja stæðu dreifist. Lang mest er af stæðum 
sem er undir 1000 kg en það er um 80% af öllum stæðum sem eru undir þeirri þyngd. Minnsta 
stæðan í gögnunum er 1 kíló og stærsta stæðan er 27.400 kg. Meðalþyngd stæða er um það 
bil 530 kg. 

 
Mynd 6.11 Magndreifing á stæður úr gögnunum 

 

6.2.2  Valkvæmar upplýsingar 

Hér er farið nánar yfir allar þær óskilyrtu upplýsingar sem kerfið getur veitt fyrir hverja 
stæðu. 
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Athugasemd 
Hægt er að skrá athugasemdir við hverja stæðu í uppboðskerfinu en hins vegar er einhvað 
takmark á orðafjölda svo athugasemdirnar eru yfirleitt stuttar og knappar enda er ekki mikið 
pláss til að birta þær í uppboðskerfinu. Athugasemdir er yfirleitt ekki mikið notaðar en þegar 
gögnin eru skoðuð þá hafa rúmlega 12% stæða þar skráðar athugasemdir. Í töflu 6.9 má sjá 
dæmi um athugasemdir úr gögnunum og útskýringar á þeim. 
 

Tafla 6.9 Dæmi um athugasemdir í uppboðskerfinu 

Athugasemd Þýðing 
13 - Áætlun Áætluð löndun á afla kl. 13:00 
bl undirmáli Þorskurinn er með undirmálsþorsk í bland við sig 
landar 13:00 Bátur með afla landar kl 13:00 
á dalvík í dag Aflinn er staðsettur á Dalvík í dag 
óflk Óflokkaður afli 
6 - Er í FMH Aflinn er staðsettur í FMH Hafnafirði 
Óflokkað Óflokkaður afli 
Bl. Aldamótakarfa Gullkarfi er í bland við aldamótakarfa 
kemur kl 9 4/8 Bátur landar klukkan 9, 4.ágúst 
Skjóttaskata Skjóttaskata en ekki venjulega Skata 
Stórar Stórar gellur 
SLÁTRAÐ Á MORGUN Eldisfisk er slátrað á morgun, ef hann selst 

 
 
 
Hitastig 
Gert er ráð fyrir því að fiskmarkaðir hitamæli allar stæður af afla þegar hann kemur inn í hús 
til þeirra. Hitinn er mældur með því að stinga hitamæli inn í maga fiska. Hitastigið er svo 
skráð inn í uppboðskerfið og getur gefið vísbendingu um hvernig meðferð fisksins hefur 
verið í ferlinu áður en fiskurinn kemur á markað. Gæðakerfi FMS frá árinu 2012 hefur gert 
það að skyldu hjá öllum mörkuðum FMS að hitamæla allar stæður af fisk sem kemur inn til 
þeirra. Hins vegar eru ekki allir fiskmarkaðir með þetta gæðakerfi og skylda ekki sína 
starfsmenn til að hitamæla fisk og einnig er oft afli boðin upp af sjónum og þá er ekki sett 
inn hitastig og því er þetta óskilyrtur reitur.  
 Hitastig er aðeins skráð í um 24% tilfella. Meðalhitastigið í gögnunum er 0,88°C. Á 
mynd 6.6 má sjá línurit þar sem öll mæld hitastig í þorski eru sett fram, um það bil 14% af 
stæðunum af þorski hafa hitastigsmælingu, meðalhitastig þeirra er 0,84°C. Hitastig virðist 
dreifast lítið þar sem það er skráð og er um 70% af því á bilinu -1°C til 1°C og um 90% á 
bilinu -1°C til 2°C. 
 



115 

 
Mynd 6.12 Hitastig á þorskstæðum úr gögnum 

 
Meðalþyngd 
Meðalþyngd er mælikvarði á stærð fisks. Hún er fengin með úrtaki en samkvæmt reglugerð 
þá skal telja heildarfjölda fiska og 5% þeirra skal vera valin af handahófi en þó að lágmarki 
30 fiskar og að hámarki 200 fiskar, og skal það sem þannig er valið vegið með löggiltri vog, 
meðalþyngd fisks fundin og uppreiknuð á heildarfjölda fiska (Reglugerð um vigtun og 
skráningu sjávarafla nr. 224/2006, 8 gr). Á fiskmörkuðum er oft teknar 50 fiska prufur og 
ákvarðað út frá þeim þyngdarflokk. Meðalþyngd er í aðeins 13% stæða í gögnunum. 
 
Ísprósenta 
Ísprósentu afla er aðeins í 1,3% af stæðunum. Oft er hún ekki þekkt þar sem fiskurinn er 
vigtaður á hafnarvog með 3% ís og svo er hann kafísaður inn á fiskmarkaði og er ekki er 
vitað hversu mikill ís er settur á fiskinn. Þegar ísprósentan er skráð þá er oftast um togara 
fisk að ræða, þar sem fiskurinn er ísaður út á sjó og ekki er þörf á að ísa hann betur þegar 
komið er með hann inn á fiskmarkað. Upplýsingarnar um ísprósentu eru ekki veittar í 
gegnum uppboðskerfið nema á þann hátt að þá hækkar brúttó talan í reitnum Brúttó/Nettó í 
uppboðskerfinu. Þegar fiskmarkaðir setja inn afla geta þeir sett inn í ísprósentu en það virðist 
ekki vera mikið notað eins og gögnin sýna. 
 
Löndunardagsetning 
Löndunardagsetning kemur ekki fram í uppboðskerfinu þegar að afli er boðinn upp en látið 
er duga að sýna aldur afla í uppboðskerfinu. Löndunardagsetning er hins vegar reitur í 
gögnunum sem fengin voru frá RSF en verður ekki notuð. 
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Samboð eða ekki samboð 
Þegar stæður eru settar inn á uppboð þá eru oft einhverjar stæður af sömu fisktegund sem 
eru í sama stærðarflokki, með sama veiðafæri og með sama aldur. Ef ekki er mikið magn í 
stæðum þá eru þær oft settar í samboð. Þær eru þá boðnar upp sem ein stæða og 
fiskkaupendur verða þá að kaupa báðar stæður. Ein stæða er ráðandi í samboðum og birtast 
þá upplýsingar um þá stæðu í uppboðskerfinu nema að heildarþyngd allra stæðanna birtist 
og í stað nafns seljenda þá stendur Samantekt. Þetta getur oft verið afli af mörgum bátum í 
einu. Í gögnunum er dálkur sem segir til um hvort stæður hafi einhverjar ráðandi yfirstæðu, 
ef svo er þá eru þær stæður í samboði. Rúmlega 40% af öllum stæðum eru í samboði og eru 
að meðaltali 3,6 stæður í hverju samboði. Svo í raun og veru eru rúmlega 30% af stæðunum 
í gögnunum ekki boðnar upp í uppboði heldur fylgdu með öðrum stæðum. Í töflu 6.10 má 
sjá nánari útlistun á hlutföllum samantekta af heildinni. 
 

Tafla 6.10 Samantektir í gögnum 

  Fjöldi % af heild 
Heildarfjöldi stæða (heild) 271.693 100,00% 
Stæður ekki í samantekt 161.090 59,29% 
Stæður í samantekt 110.603 40,71% 
Ráðandi stæður í samantekt (boðnar) 30.962 11,40% 
Stæður sem fylgja samantektum (ekki boðnar upp) 79.641 29,31% 
Raunverulegur fjöldi stæða í uppboði 192.052 70,69% 

 
 

6.3 Verð 
Verð hverrar stæðu er gefið í krónum á kíló(kr/kg). Boðið er í uppboðskerfinu í hverja stæðu 
með þessari verðeiningu. Verð getur verið mismunandi og margir þættir sem spila inn í. 
Skoða skal verðdreifingu á gögnunum eftir hverri stæðu. 

Á mynd 6.13 má sjá verðdreifinguna í gögnunum, hún myndar einskonar normalkúrfu 
í byrjun þar sem miðjan er í um 200 krónum en svo má sjá að einhver afli er seldur á mun 
hærra verði en það má gera ráð fyrir að það sé harðfiskur, flök eða annað slíkt sem selt er í 
gegnum uppboðskerfið. Meðaltal á verði allra stæða (ekki vegið meðaltal) er 239 kr/kg. Til 
að fá skýrari mynd af verðdreifingunni þá skal skoða verð á hverri tegund sér. 
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Mynd 6.13 Verðdreifing á öllum stæðum í gögnunum 

 
Á mynd 6.14 má sjá verðdreifinguna á þorski í gögnunum. Meðalverð á stæðu af þorski er 
276 kr/kg. Á mynd 6.15 má sjá verðdreifinguna á undirmálsþorski í gögnunum en meðalverð 
á stæðu af honum er 179 kr/kg. 
 

 

Mynd 6.14 Verðdreifing á þorski í gögnunum 
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Mynd 6.15 Verðdreifing á undirmálsþorski í gögnunum 

 
Á mynd 6.16 má sjá verðdreifingu á ýsu í gögnunum en meðalverð á stæðu af ýsu er 298 
kr/kg. Mynd 6.17 sýnir verðdreifingu á ufsa í gögnunum en meðalverð á stæðu af honum er 
157 kr/kg. 
 
 

 
Mynd 6.16 Verðdreifing á ýsu í gögnunum 
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Mynd 6.17 Verðdreifing á ufsa í gögnunum 

 
Á mynd 6.18 má sjá verðdreifingu á gullkarfa í gögnunum en meðalverð á honum á stæðu 
er 199 kr/kg. Mynd 6.19 sýnir verðdreifingu á steinbíti og meðalverð á honum er 182 kr/kg. 
 
 

 
Mynd 6.18 Verðdreifing á gullkarfa í gögnunum 

 



120 

 
Mynd 6.19 Verðdreifing á steinbíti í gögnunum 
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7 Aðferð og framkvæmd 
7.1 Vinnsla gagna 
Að forkönnun og greiningu gagna lokinni þarf að vinna úr gögnunum og ákvarða hvernig 
hægt sé að fá sem best spálíkan. Sjá má á gröfum með verðdreifingu í kafla 6.3 að klár munur 
er á verði á milli tegunda og er það vel þekkt á bæði uppboði á afla, sölu á afla beint til 
fiskvinnsla og sölu aflaheimilda.  
 

7.1.1  Gögnum breytt 

Ákveðið að gera aðeins spálíkan fyrir eina tegund í einu og varð þorskur fyrir valinu. Allar 
stæður fyrir aðrar fisktegundir en þorsk voru því teknar úr gögnunum. Verð eftir tegundum 
hefur alltaf verið mismunandi í gegnum tíðina eins og sést á gröfum með verðdreifingu í 
kafla 6.3 og í töflu 7.1 Hagstofa Íslands heldur utan um verðvísitölur fyrir mismunandi 
sjávarafurðir og í töflu 7.1. Þar má einnig sjá hvernig verð á tegundum helst ekki í hendur 
og er mismunandi. Hins vegar gætu verið að sömu áhrifaþættir hafi áhrif á verðbreytingar 
hjá mismunandi tegundum eins og til dæmis ástand, meðferð og fleira. 
 

Tafla 7.1 Verðvísitölur sjávarafurða frá 2008, sýnt er meðalvísitölu ársins og 
breytingar á henni frá fyrra ári (Hagstofa Íslands, 2016) 

 Steinbítur Ýsa Þorskur 
 Vísitala Breytingar Vísitala Breytingar Vísitala Breytingar 

2008 184 ... 176 ... 193 ... 
2009 241 31,1% 212 20,8% 205 6,1% 
2010 249 3,3% 229 7,6% 218 6,3% 
2011 286 14,9% 243 6,5% 233 7% 
2012 300 4,8% 269 10,3% 224 -3,9% 
2013 289 -3,5% 271 0,8% 205 -8,5% 
2014 313 8,4% 272 0,5% 202 -1,4% 
2015 328 4,7% 272 0% 219 8,7% 

 
 
Eftir að hafa fjarlægt allar tegundir nema þorsk úr gögnunum þá eru eftir 69.129 stæður í 
gögnunum en nú þarf að fjarlægja samantektir úr gögnunum. Hver stæða í gögnunum hefur 
svokallað birgðarauðkenni (e. supply id) sem er einkvæmt fyrir allar stæður. Svo hefur hver 
stæða einnig hópauðkenni (e. group id) sem er birgðarauðkenni þeirra sem sýnir hvort stæða 
tilheyri einhverju samboði. Ef hópauðkennið er eitthvað annað en 0 þá tilheyrir stæðan 
samboði. Til þess að gera gögnin alveg eins og þau birtast kaupendum í uppboði þarf því að 
taka þessar samanteknu stæður saman og breyta þeim, leggja saman þyngd, breyta nafni 
seljanda á ráðandi stæðum og eyða svo út þeim undir stæðum sem fylgja með. Við þessa 
breytingu á gögnunum þá innihalda þau 54.522 stæður.  
 Önnur breyting sem þarf að vera á gögnunum er það að skoða sérstaklega þegar að 
stæðum er skipt upp. Í 10% tilfella var leyft að skipta upp stæðum og þegar það gerist þá 
verða til stæður með sama stæðunúmer (sem á að vera einkvæmt innan hvers uppboðsdags). 
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Við nánari skoðun þá er ekki búið að skipta þyngdinni niður í þessum tilfellum. Einnig varð 
ekki skipting í öllum þessara 10% tilfella. Þegar gögnin fyrir þorsk eru skoðuð og hvort orðið 
hafi af skiptingum þegar þær eru leyfðar þá má sjá að leyfð var skipting í 12,5% af tilfella 
og af þeim varð skipting í aðeins 22% tilfella eða í aðeins í 3% tilfella af heildarfjölda 
þorskstæða. Við þetta breytist heildarfjöldi stæða en þegar þessar stæðurnar skiptust upp þá 
urðu til 2211 nýjar stæður útaf skiptingunni. Til þess að lagfæra þetta í gögnunum þá er að 
reikna út meðalverð fyrir hverja stæðu sem skiptist og eyða út þeim stæðum sem urðu til, 
þær stæður merkta sérstaklega sem skiptust til að athuga hvort það hafi áhrif á verð þegar 
stæður skiptast upp. Því er bætt við auka breytu. Við þessar breytingar þá verður heildarfjöldi 
stæða 52.311. 
 Að lokum var komið auga á tvítekin birgðarauðkenni í gögnunum en þau eiga að vera 
einkvæm auðkenni og er þá um endurteknar stæður að ræða. Þegar fjarlægðar eru 
tvítekningar þá er heildarfjöldi stæða orðinn 51.586 stæður af þorski.  
 

7.1.2  Áhrifaþættir á verð og verðdreifingu 

Til að geta greint áhrifaþætti verðsins þarf að skoða betur verðdreifingu og skoða hana eftir 
mismunandi þáttum. Gögnin innihalda nú 24 mismunandi breytur og bæði gæti þurft að bæta 
við breytum sem og fækka breytum. Breyturnar má sjá í töflu 7.2 hér að neðan. 
 

Tafla 7.2 Breytur í uppboðsgögnum eftir breytingar 

Nafn Breytuheiti Nafn Breytuheiti 
Uppboðsdagsetning catalog_date Markaður market 
Stæðunúmer lot_number Staðsetning stæðu supply_location 
Fisktegund specie_name Löndunarhöfn port 
Ástand presentation_name Þyngd  weight 
Seljandi supplier_name Einingafjöldi number_of_units 
Veiðafæri gear_name Lágmarksfjöldi eininga minimum_units 
Stærðarflokkur size_name Verð (kr/kg) price_per_kg 
Frágangur quality_name Hópauðkenni group_id 
Hitastig temperature Birgðarauðkenni supply_id 
Ísprósenta ice_percentage Athugasemd comment 
Löndunardagsetning landing_date Þyngd per einingu weight_per_unit 
Aldur age_name Skiptist stæða upp? was_split 

 
 
 
Skoðuð verður hver og ein breytu í töflu 7.2, hvernig áhrif hún hefur á verð og hvort hún 
eiga að vera með í líkani sem ákvarðar verð þorsks eða ekki og hvernig best sé að hún komi 
fram. Flestar breyturnar innihalda texta og því þarf að breyta þeim yfir á tölulegt form eða 
setja þær breytur fram sem tvíundabreytur. Vegið meðalverð á þorski í gögnunum eftir 
breytingar er rúmlega 296 kr/kg. 
 
 



123 

Uppboðsdagsetning 
Hér verður rýnt í gögnin og leitað að vísbendingum hvort dagsetning uppboðs hafi áhrif á 
uppboðsverð. Þekkt er í sjávarútvegi að árstíðarbundnar sveiflur séu í gæðum fisks útaf 
hrygningatímabilum og á Íslandi er oft mun meiri fiskur á uppboði á sumrin vegna hagstæðra 
veðurskilyrða. Gögnin spanna rúmlega 19 mánuði og með því að skoða verðdreifinga yfir 
alla dagana þá er hægt að sjá hvernig sveiflur koma og fara. Á mynd 7.1 má sjá hvernig 
hvernig meðalverðið sveiflast eftir árstíma. 
  

 
Mynd 7.1 Vegið meðalverð á þorski eftir dögum. 

 
Á mynd 7.2 má sjá verðdreifinguna eftir vikudögum og þar sést að verð er ekki marktækt 
breytilegt eftir dögum nema á laugardögum. Á myndinni stendur efst á súlunum nákvæmt 
vegið meðalverð og fjöldi stæða sem taka þátt í úreikningum á því meðalverði. 
Laugardagsuppboðin eru aðeins 7 mánuði af árinu, frá október til apríl, og því eru mun færri 
stæður seldar þá daga. Hærra verð er þá daga og það gefur vísbendingu um að árstíðabundnar 
sveiflur séu í verði og jafnvel líka framboðsbundnarsveiflur en þá þarf að skoða hvað mikið 
er í boði á hverju uppboði og athuga hvort meira magn þýði að það sé minna verð. 
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Mynd 7.2 Vegið meðalverð á þorski eftir vikudögum 

 
Árstíðarbundnar sveiflur á verði eru þekktar í sjávarútveginum og tengjast þá hrygningu hjá 
þorski. Skoðað var meðalverð á þorski miðað við árstíðir og var árinu skipt í upp i vetur 
(des-feb), vor (mars-maí), sumar (jún-ágúst) og haust (sept-nóv). Á mynd 7.3 má sjá vegið 
meðaltal fyrir árstíðir og má sjá að það eru marktækar árstíðarbundnar verðsveiflur. 
Verðmeðaltöl fyrir vor og sumar virðist vera það sama en það er einmitt tímabilið eftir 
hrygningu og í lok hrygninga. Svo fyrir haust og vetur er meðalverðið hærra. Sagt er að 
þorskur sé best á sig komin frá september og fram að hrygningu og það virðist endurspeglast 
í verðinu. 

 
Mynd 7.3 Vegið meðalverð á þorski eftir árstíðum 
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Útfrá þeim upplýsingum sem farið var yfir hér var ákveðið að taka ekki breytuna með 
dagsetningu uppboðs inn í líkanið heldur búa til nýja tvíundabreytu sem segir til um hvort 
fiskur sé seldur fyrir hrygningartímabil, september til febrúar, eða á tímabilinu eða eftir það, 
mars til ágúst. Breytan er þá 1 ef fiskur er seldur nálægt hrygningartímabili (mars, apríl, maí, 
júní, júlí og ágúst) og 0 annars (sept, okt, nóv, des, jan og feb). 
 

Nafn Breytuheiti Breytutegund  
Uppboðsdagsetning catalog_date   
Áhrif hrygningatímabils? x1 Tvíundabreyta  

 
 
Stæðunúmer 
Stæðunúmer er röðin sem fiskur fer á uppboð. Fyrst er þorski raðað upp eftir því hvort hann 
er óslægður eða slægður, svo innbyrðis í þeim flokkum er raðað eftir stærðarflokkum, frá 
þeim minnstu til þeirra stærstu og innbyrðis í þeim flokkum fá allar stæður stæðunúmer af 
handahófi í vaxandi röð. Mismunandi getur verið hvaða stæðunúmer flokkar fá og er það 
háð hvað margar stæður eru í flokkunum á undan þeim. Fróðlegt væri að skoða innbyrðis í 
öllum flokkum hvort að það skipti máli í hvaða röð fiskurinn er boðin upp og hvort það hafi 
áhrif á verð. Þetta verður ekki skoðað hér heldur var ákveðið að notast ekki við stæðunúmer 
í líkaninu vegna flókinnar útfærslu. 
 

Nafn Breytuheiti 
Stæðunúmer lot_number 

 
 
Fisktegund 
Fisktegund er óþörf í þessu tilfelli þar sem aðeins er verið að gera líkan fyrir þorsk svo það 
þarf ekki að taka inn þessa breytu í líkanið 
 

Nafn Breytuheiti 
Fisktegund specie_name 

 
 
Ástand 
Í gögnunum eru ástöndun slægt eða óslægt notuð í 97% tilfella. Mynd 7.4 sýnir hvernig 
vegið meðalverð er fyrir öll ástönd þá sjáum greinilegan mun á milli ástanda og einnig má 
sjá hvað fáar stæður eru með ástönd sem ekki eru slægt eða óslægt. Aðeins eru til 37 stæður 
sem eru með fisk sem er skorinn og 14 stæður með öðrum fjórum ástöndum. Til að einfalda 
líkanið er sleppt öðrum ástöndum heldur en slægt eða óslægt. Breytan fyrir ástand verður þá 
tvíundabreyta sem er 0 ef þorskur er óslægður og 1 ef slægður. 
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Mynd 7.4 Vegið meðalverð á þorski eftir ástöndum 

 
 

Nafn Breytuheiti Breytutegund 
Ástand presentation_name  
Óslægt eða slægt? x2 Tvíundabreyta 

 
 
Seljandi 
Seljendur á þorski í gögnunum eru 1168 talsins og er ólíklegt að einhver fái alltaf betra verð 
en það getur verið að einhverjir bátar séu að fá betra verð útaf góðir meðferð sem vitað er 
um, góðri sögu í viðskiptum á fiskmarkaði og svo framvegis. Áhugavert væri að framkvæma 
nánari greiningu á seljendum og skoða hovrt einhverjir fái betra verð og reyna að komast að 
því hvað veldur. Að þessu sinni verðar seljendur ekki teknir með í líkaninu nema hvort um 
samtekt sé að ræða eða ekki. Þá vita kaupendur ekki hvaða bátar eru á bakvið stæðuna fyrr 
en eftir uppboð. Það gæti haft áhrif á verð og var það nefnt í hluta I í þessu verkefni að 
sumum kaupendum þætti þetta óþæginlegt. Notuð er tvíundarbreyta sem er 1 ef nafn seljanda 
er Samantekt en 0 annars. 
 

Nafn Breytuheiti Breytutegund 
Seljandi supplier_name  

Samantekt? x3 Tvíundarbreyta 
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Veiðafæri 
Veiðarfæri geta skipt máli þegar það kemur að verði á fiski. Mynd 7.3 sýnir vegið meðaltal 
á þorski eftir hverju veiðarfæri sem finnst í gögnunum. Þar má sjá að verð er breytilegt eftir 
veiðarfærum. Hins vegar þarf að huga að því að færaveiðar eru aðeins stundaðar á sumrin, 
þeim tíma sem verð er lægra en línuveiðar eru stundaðar allt árið.  
 

 
Mynd 7.5 Vegið meðalverð á þorski eftir veiðafærum 

 
Til þess að einfalda líkanið var ákveðið að flokka veiðafærin í 4 flokka og skipta þeim bæði 
eftir meðalverðinu sem sjá má á mynd 7.5 en einnig að setja lík veiðarfæri í sama flokk. 
Ákveðið að taka út þau veiðarfæri sem hafa færri en 10 stæður. Þeir veiðafæraflokkar sem 
teknir voru út eru ýmis veiðafæri, flotvarpa, ótilgreint, eldisfiskur og loðnunót. Ákveðið var 
að hafa línu og handfæri í sér flokkum því þau eru lang algengustu veiðafærin í gögnunum. 
Flokkana og skiptinguna má sjá í töflu 7.3. Þar eru flokkarnir sýndir, veiðafærin sem tilheyra 
þeim og hvaða breytugildi þau fá. Notast var við tvær tvíundabreytur sem saman hafa fjögur 
mismunandi gildi (0 og 0, 0 og 1, 1 og 0, 1 og 1). Það koma því tvær mismunandi breytur 
inn í líkanið í staðinn fyrir eina breytu. 
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Tafla 7.3 Flokkun veiðafæra í flokka fyrir líkan 

Flokkur 1 Flokkur 2 Flokkur 3 Flokkur 4 
Veiðafæri  x4,x5  Veiðafæri  x4,x5   Veiðafæri   x4,x5  Veiðafæri   x4,x5  
Skötuselsnet 0,0 Handfæri 0,1 Botnavarpa 1,0 Lína 1,1 
Rauðmaganet 0,0   Dragnót 1,0 Landbeitt lína 1,1 
Grásleppunet 0,0   Humarvarpa 1,0   
Sjóstöng 0,0   Net 1,0   

     Rækjuvarpa 1,0   
 
 
 
 

Nafn Breytuheiti Breytutegund 
Veiðarfæri gear_name  

Veiðarfæri 1 x4 Tvíundabreyta 

Veiðarfæri 2 x5 Tvíundabreyta 
 
 
 

Stærðarflokkur 
Stærðarflokkar í gögnunum eru þannig að þeir spanna allir þyngdarbil en annar 
stærðarflokkurinn segir til um meðalþyngd sem er fundin útfrá stærðarprufum á 
fiskmörkuðum en hinn flokkurinn er fyrir vélflokkaðan fisk. Ástæðan fyrir fjölda flokka í 
vélflokkun er sá að þeim flokkum var breytt í mars 2016. Mynd 7.6 sýnir hvernig meðalverð 
breytist á milli stærðarflokka. Þar sést að því stærri sem fiskurinn er því hærra er verðið og 
einnig sýnir myndin að hærra verð virðist fæst fyrir vélflokkaðan fisk. Það þarf því að taka 
tillit til þess í líkaninu um hvort fiskur sé vélflokkaður fisk og hvert stærðarbil flokksins í 
stæðunni er. Stærðarflokkarnir eru allir með þyngdarbil í sér og miðgildi þess bils er notap 
sem meðalþyngd stæðunnar og er það gildi ein breyta í líkaninu. Önnur breyta er svo 
tvíundabreyta sem fær gildið 1 ef stæðan er vélflokkuð en gildið 0 annars.  
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Mynd 7.6 Vegið meðalverð á þorski eftir stærðarflokkum 

 
Í töflu 7.4 má sjá hvernig flokkarnir verða. Sleppt verður að taka inn flokkinn óflokkað við 
útreikning á líkaninu.  
 

Tafla 7.4 Stærðaflokkar og samsvarandi breytugildi 

Heiti x6 x7 Heiti x6 x7 
Mþ Smár 1,3-1,7 0 1,50 Vélflokkað 0-1,2 kg 1 0,60 
Mþ Bl.smár 1,7-2,0 0 1,85 Vélflokkað 0-2,0 kg 1 1,00 
Mþ Blandaður 2,0-2,7 0 2,35 Vélflokkað 1,2-2,0 kg 1 1,60 
Mþ Bl.góður 2,7-3,5 0 3,10 Vélflokkað 2,0-2,7 kg 1 2,35 
Mþ Bl.stór 3,5-5 0 4,25 Vélflokkað 0-4,0 kg 1 2,00 
4+ 0 5,00 Vélflokkað 2,7-4,0 kg 1 3,35 
Stór >5kg 0 5,50 Vélflokkað 3,0-5,0 kg 1 4,00 
5+ 0 6,00 Vélflokkað 4,0-7,0 kg 1 5,50 
6+ 0 7,00 Vélflokkað 4,0 - 8,0 kg 1 6,00 
7+ 0 8,00 Vélflokkað 8+ kg 1 9,00 
8+ 0 9,00    

 
 

Nafn Breytuheiti Breytutegund 
Stærðarflokkar size_name  

Vélflokkað? x6 Tvíundabreyta 

Meðalstærð x7 Rauntölubreyta 
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Frágangur 
Frágangur getur verið mismunandi og mismikið lagt í hann. Sjá má vegið meðalverð á þorski 
eftir frágangi á mynd 7.7 og þar sést að mismunandi verð er fyrir mismunandi frágang. 
 

 
Mynd 7.7 Vegið meðalverð á þorski eftir frágangi 

Frágangi er skipt var flokka frágang í þrjá flokka og notast var tvær tvíunda breytur. Ákveðið 
var að notast ekki við fráganginn ofurkælingu þar sem aðeins ein stæða í gögnunum notast 
við þann frágang. Flokkana má sjá í töflu 7.5. 
 

Tafla 7.5 Flokkar fyrir frágang og samsvarandi breytugildi 

Flokkur 1 Flokkur 2 Flokkur 3 
Frágangur x8,x9  Frágangur x8,x9   Frágangur x8,,x9   
Dauðblóðgað   0,0 Ískrapi  0,1 Raðað/ísað 1,1 
Óísað   0,0 Ísað    0,1 Ísþykkni 1,1 

   3% ísað á sjó  0,1 Flokkað/Raðað/Ísað    1,1 
 
 
Frágangurinn flokkað/raðað/ísað er í flokki með fráganginum raðað/ísað þar sem annars 
staðar í líkaninu er breyta sem tekur á því hvort að afli í stæðu sé flokkaður og því er ekki 
þörf á að setja þann frágang í sér flokk en á mynd 7.7 sést að það fæst hæst verð fyrir 
fráganginn flokkað/raðað/ísað.  
 

Nafn Breytuheiti Breytutegund 
Frágangur quality_name  

Frágangur 1 x8 Tvíundabreyta 

Frágangur 2 x9 Tvíundabreyta 
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Hitastig 
Hitastig er ekki oft gefið upp í gögnunum eins og áður hefur komið fram og það virðist ekki 
vera munur á verði þegar hitastig er gefið upp og þegar það er ekki gefið upp eins og má sjá 
á mynd 7.8. Þegar skoðað er svo hvernig verðdreifing er fyrir hitastig þegar það er gefið þá 
má sjá að meðalverð lækkar með hækkandi hitastigi, sjá mynd 7.9. Til að geta notast við 
þetta í líkaninu þá var notast við tvær breytur fyrir hitastig. Önnur þeirra er tvíundabreyta 
sem segir til um það hvort hitastig er gefið eða ekki, 1 ef það er gefið og 0 annars. Hin 
breytan er svo hitastigið þegar það er gefið annars 0. 
 
 

Nafn Breytuheiti Breytutegund 
Hitastig temperature  

Hitastig gefið? x10 Tvíundabreyta 

Hitastig x11 Raunatölubreyta 
 

 
Mynd 7.8 Vegið meðalverð á þorski þegar hitastig er gefið og ekki gefið 
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Mynd 7.9 Vegið meðalverð á þorski fyrir gefin hitastigsbil 

 

Ísprósenta 
Ísprósentan er ekki gefin oft í gögnunum og það virðist ekki vera mikil munur á verði þó svo 
að hún sé gefin en þó er einhver smá munur eins og sjá má á mynd 7.10. Á mynd 7.11 má 
sjá hvernig hærra verð fæst fyrir hærri ísprósentu. Notast var við tvær breytur fyrir 
ísprósentu. Önnur þeirra er tvíundabreyta sem segir til um það hvort ísprósenta er gefin eða 
ekki, 1 ef hún er gefin og 0 annars. Hin breytan er svo ísprósentan ef hún er gefin annars 0. 
 

 
Mynd 7.10 Vegið meðalverð á þorski þegar ísprósenta er gefin og ekki gefin 
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Nafn Breytuheiti Breytutegund 
Ísprósenta temperature  

Ísprósenta gefin? x12 Tvíundabreyta 

Ísprósenta x13 Heiltölubreyta 
 
 
Löndunardagsetning 
Þar sem að löndunardagsetning kemur hvergi fram á uppboðslýsingu þá verður ekki notast 
við hana þó svo að hún hafi verið í gögnunum frá RSF. 
 

Nafn Breytuheiti 
Löndunardagsetning landing_date 

 
Aldur 
Það eru margir aldursflokkar í gögnunum en eru þeir alltaf á svipuðu formi. Aldur er talinn 
í dögum og flokkarnir eiga annað hvort við stakan dag eða dagabil. Á mynd 7.11 má sjá 
hvernig verð breytist eftir aldursflokkum. Fiskverð lækkar með hærri aldri samkvæmt mynd 
7.11. Það var ekki tekið tillit til þeirra aldursflokka sem ekki eru notaðir í fleiri en 10 tilfellum 
við gerð líkansins og eru það 9 flokkar alls. Þeir verða teknir úr gögnunum. 
 

 
Mynd 7.11 Vegið meðalverð á þorski eftir aldursflokkum 

 
 
Breytan fyrir aldur sem fer í líkanið fyrir þessa flokka verður miðgildið fyrir dagafjöldan í 
aldursflokknum sem dæmi fyrir 2-5 daga fisk þá verður gildi breytunnar 3.5, fyrir 2 daga 
fisk verður gildið 2, fyrir 1-2 daga fisk verður gildið 1.5 og svo framvegis. 
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Nafn Breytuheiti Breytutegund 
Aldur age_name  

Aldur x14 Raunatölubreyta 
 
 
Markaður 
Það hvort verð fylgi eftir staðsetningu fiskmarkaða eða bara eftir fiskmörkuðunum sjálfum 
er erfitt að sjá í fljótu bragði ef skoðað er meðalverð þorsks eftir fiskmörkuðum sem sjá má 
á mynd 7.12. Á myndinni má sjá að verðið getur verið breytilegt eftir mörkuðum en ekki er 
víst að staðsetning markaðar eða markaðurinn sjálfur sé aðal ástæðan. 
 

 
Mynd 7.12 Vegið meðalverð á þorski eftir fiskmörkuðum 

 
Það er nokkrar leiðir sem hægt væri að flokka markaðina, til dæmis eftir staðsetningu eða 
eftir fyrirtækjum sem eiga markaðina (FMS, FMÍS og svo aðrir). Ástæðan fyrir því að flokka 
ætti þá eftir staðsetningu er sú að ofan á verðið sem keypt er fyrir á uppboði á alltaf eftir að 
leggjast flutningskostnaður fyrir þá sem kaupa fiskinn. Langstærstu kaupendurnir í 
uppboðskerfinu eru staddir á suðvesturhorni Íslands og því má gera ráð fyrir að þeir geti 
borgað minna fyrir fisk sem þeir kaupa frá til dæmis Ísafirði útaf flutningskostnaði. Því var 
flokkað fiskmarkaðina í fjóra flokka eftir staðsetningu. Suðvesturhornið, Snæfellsnes, 
Vestfirðir/Norðurland og Austurland. Fiskmarkaðir eru þá settir í þann flokk sem staðsetning 
þeirra segir til um og er þessum flokkum gefin breytugildi með tveimur tvíundabreytum. 
Flokkarnir eru settir upp í töflu 7.6 og 7.7. 
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Tafla 7.6 Flokkar 1-2 fyrir fiskmarkaði 

Flokkur 1  
Austurland 

Flokkur 2 
Vestfirðir/Norðurland 

Markaður x15,x16 Markaður x15,x16 
FMS Hornafirði 0,0 FMS Ísafirði 0,1 
FM Djúpavogs 0,0 FM Norðurlands 0,1 
FM Þórshafnar 0,0 FM Hólmavíkur 0,1 
FM Austurlands 0,0 FMP Patreksfirði 0,1 

  FM Siglufjarðar 0,1 
  FM Vestfjarða 0,1 
  FMÍS Skagaströnd 0,1 
  FM Grímseyjar 0,1 

 
 
 

Tafla 7.7 Flokkar 3-4 fyrir fiskmarkaði 

Flokkur 3 
Snæfellsnes 

Flokkur 4 
Suðvesturhornið 

Markaður x15,x16 Markaður x15,x16 
FM Snæfellsbæjar 1,0 FMS Sandgerði 1,1 
FMÍS Ólafsvík 1,0 FMS Grindavík 1,1 
FMÍS Rifi 1,0 FMS Hafnarfirði 1,1 
FMÍS Arnarstapa 1,0 FM Vestmannaeyja 1,1 
FMÍS Grundarfirði 1,0 FMÍS Akranesi 1,1 
FMÍS Stykkishólmi 1,0 FMÍS Reykjavík 1,1 
FMÍS Slæging 1,0 FMÍS Þorlákshöfn 1,1 

 
 
 

Nafn Breytuheiti Breytutegund 
Markaður market  

Markaður 1 x15 Tvíundabreyta 

Markaður 2 x16 Tvíundabreyta 
 
 
Staðsetning stæðu 
Þar sem staðsetning stæðu birtist ekki kaupendum í uppboðskerfinu þarf ekki á henni að 
halda í líkanagerð þó svo að hún sé gefin í gögnunum. Því er sú breyta tekin út. 
 

Nafn Breytuheiti 

Staðsetning stæðu supply_location 



136 

 
 
Löndunarhöfn 
Þar sem löndunarhöfn og markaður eru nátengdar breytur þá var ákveðið að ekki væri þörf 
á að taka inn löndunarhöfn. Samskonar breytur væri hægt að útfæra fyrir löndunarhafnir og 
þegar tekið er inn fiskmarkaði og þeir flokkaðir eftir staðsetningu þeirra en þar sem 
löndunarhöfn er nánast undantekningarlaust í sama landfræðilega flokki og fiskmarkaðurinn 
sem selur stæðurnar þá var ekki talin þörf á að taka löndunarhöfn inn í líkanið.  
 

Nafn Breytuheiti 

Löndunarhöfn port 
 
 
Þyngd 
Hægt væri að draga þá ályktun að því meiri fiskur sem er í stæðunni, því minna verður verðið 
en það er lögmál sem neytendur þekkja vel. Það má sjá á mynd 7.13 að það er meiri dreifni 
á verði fyrir stæður sem eru minni í þyngd, og verð bæði hærra og lægra svo að meðalverðið 
gæti verið það sama. Breytan hefur áhrif og því var hún höfð með í líkanagerð. 

 
Mynd 7.13 Vegið meðalverð þorsks miðað við þyngd stæða 

Þyngd verður breyta í líkaninu og má sjá heiti hennar og tegund hér að neðan. 
 
 

Nafn Breytuheiti Breytutegund 
Þyngd weight  

Þyngd x17 Rauntölubreyta 
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Þyngd per einingu 
Þyngd per einingu er sú þyngd sem er í hverju keri í stæðu. Það getur sagt til um meðferð 
fisksins, hversu mikill ís er til dæmis með í kerinu og svo framvegis. Ker sem seld eru á 
fiskmörkuðum eru í langflestum tilfellum 460L ker og samkvæmt vinnureglum um borð í 
togveiðskiðum á ekki að setja meira en 310 kíló í hvert kar (Gunnarsson, e.d.).  
Því má gera ráð fyrir að ef það er meira í hverju keri að þá sé það vísbending um léleg gæði, 
lítið ísað, troðið fisk í körin og svo framvegis. Á mynd 7.14 má sjá hvernig verðið breytist 
fyrir þyngd per einingu. Sjá má að langflestar stæður hafa meðalþyngd per einingu á bilinu 
200-350 kíló. Þegar magn í kari fer fram yfir 350 kíló þá má sjá að verði lækkar eitthvað og 
dreifni þess minnkar. Því er ráðlagt að hafa breytu fyrir þyngd per einingu inn í líkaninu. 
 

 
Mynd 7.14 Vegið meðalverð þorsks miðað við meðalþyngd eininga í stæðu 

 
Breytu í líkaninu fyrir þyngd per einingu má sjá hér að neðan. 
 

Nafn Breytuheiti Breytutegund 
Þyngd per einingu weight_per_unit  

Þyngd per einingu x18 Rauntölubreyta 
 
 
Einingafjöldi 
Dreifni verðs miðað við vaxandi fjölda eininga var skoðuð og ekki var talið að fylgni væri á 
milli verðs og einingafjölda eins og sjá má á mynd 7.15. Á myndinni eru súlur sem sýna 
meðalverð fyrir stæður með fjölda einingar á sér, x-ás táknar verð og y-ás táknar fjölda 
eininga í stæðum. Ofan á súlunum er stendur fjöldi stæða sem eru í flokknum. Sjá má að 
þegar fjöldi eininga fer yfir 25 þá eru afar fáar stæður í gögnunum sem hafa þann fjölda. 
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Mynd 7.15 Vegið meðalverð á þorski eftir fjölda eininga 

 
Fjöldi eininga var því sleppt í líkanagerð. 
 

Nafn Breytuheiti 

Einingarfjöldi number_of_units 
 
 
 

Lágmarksfjöldi eininga 
Lágmarksfjöldi eininga gefur til kynna hvaða fjölda eininga má kaupa að lágmarki þegar 
stæða er boðin upp. Stæður geta skipst upp eins og kom fram í kafla 7.1.1 og í þeim kafla 
var búin til breyta sem tók á því hvort stæða skiptist upp. Ekki verður haft lágmarksfjölda 
eininga með í útreikningum líkans. 
 

Nafn Breytuheiti 

Lágmarksfjöldi eininga minimum_units 
 

Skiptist stæða upp? 
Í kafla 7.1.1 var farið yfir hvernig fundið var út hvort stæða hafi skipst upp í sölu eða ekki. 
Þá varð til breyta um hvort stæða skiptist upp og hana skal nota áfram í sömu mynd. 
 

Nafn Breytuheiti  
Skiptist stæða upp? was_split  

Skiptist stæða upp? x19 Tvíundabreyta 
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Birgðarauðkenni 
Birgðarauðkenni er röðunarauðkenni stæðu. Stæðum er gefið númer í vaxandi röð til að fá 
einkvæmt auðkenni. Auðkennið hefur því enga merkingu fyrir sérstaka eiginleika stæðunnar 
og því var hún ekki notuð við líkanagerð. 
 

Nafn Breytuheiti 

Birgðarauðkenni supply_id 
 
Hópauðkenni 
Af sömu ástæðu og fyrir birgðarauðkennið þá breytan ekki vera notuð við líkanagerð. 
 

Nafn Breytuheiti 

Hópauðkenni group_id 
 

Athugasemd 
Þar sem erfitt er að flokka athugasemdir og að þær geta nánast verið hvað sem var þá var 
ákveðið að sleppa nota ekki athugasemdir við líkanagerð. 
 

Nafn Breytuheiti 

Athugasemd comment 
 
Verð (kr/kg) 
Verð í gögnunum fyrir hverja stæðu er gefið í kr/kg. Finna skal líkan með breytunum 19 hér 
að ofan, x1 til x19 og fasta til að útkskýra verð og breytileika þess með hjálp línulegrar 
aðhvarfsgreiningar. Niðurstöður og framkvæmd verður í kafla 7.2. 
 

Nafn Breytuheiti  
Verð price_per_kg  

Verð y Rauntölubreyta 
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7.1.3  Tiltekt í gögnum 

Nú innihalda gögnin 51586 stæður með 19 breytum í hverri stæðu. Þegar farið var í gegnum 
þessar breytur þá fækkaði fjöldi stæðu nokkuð og farið verður betur yfir það hér hvernig það 
fækkaði í gögnunum. 
 

• Tekin eru út öll ástönd nema óslægt og slægt. Þá dettur 51 stæða út og heildarfjöldi 
stæða er 51535 stæður. 

• Þeir veiðafæraflokkar sem teknir verða út eru ýmis veiðafæri, flotvarpa, ótilgreint, 
eldisfiskur og loðnunót. Stæðum fækkar þá um 18 og heildarfjöldi stæða verður 
51517 stæður. 

• Stærðarflokknum sem sleppt verður að taka inn í líkanið er flokkurinn óflokkað þar 
sem hann innihélt í raun engar upplýsingar um stæður né annað. Þá voru teknar 34 
stæður úr gögnunum og heildarfjöldi stæða er nú 51483. 

• Ákveðið var að notast ekki við fráganginn ofurkælingu þar sem aðeins ein stæða í 
gögnunum notast við þann frágang og því er heildarfjöldi stæða nú 51482. 

• Ráðlegt er að taka ekki tillit til þeirra aldursflokka sem hafa ekki fleiri en 10 stæður 
undir sér við gerð líkansins og eru það 9 flokkar alls. Þeir verða teknir úr 
gögnunum. Alls voru það 47 stæður og er nú heildarfjöldi stæða 51435. 

 
 

7.1.4  Aðrar breytur sem gætu haft áhrif 

Margt getur haft áhrif á uppboðsverð á degi hverjum. Veðrið getur spilað inn í, gengi 
gjaldmiðla, magn í boði á uppboðsdegi og svo framvegis. Skoðað verður hvort hægt sé að 
finna fleiri þætti sem koma inn í líkanið og geta haft áhrif á kaupendur og verð á markaði. 
 

Heildarþyngd á uppboðsdegi 
Þegar mikið er í boði á uppboði er meðalverð oftast minna. Hafa komið vísbendingar um 
það þegar gröfin hér að ofan eru skoðuð miðað við fjölda stæða og einnig hefur það komið 
fram í niðurstöðum verkefna sem skoðuð voru í upphafi ritgerðar. Verð getur verið háð 
magni í boði og er það þekkt markaðslögmál og því verður haft þá breytu inn í líkaninu. 
 

Nafn Breytuheiti  
Heildarsala á uppboðsdegi x20 Rauntölubreyta 

 
 
Gengi gjaldmiðla 
Meirihluti af þeim fisk sem keyptur er á fiskmörkuðum er unninn og seldur beint til útlanda, 
bæði til Evrópu og Bandaríkjanna. Gengi gjaldmiðla í þessum löndum ætti því að hafa áhrif 
á verð sem kaupendur geta boðið í fisk á uppboði því þegar krónan styrkist gagnvart 
einhverjum gjaldmiðlum þá hljóta kaupendur að geta borgað meira. Gengi evru á móti 
íslenskri krónu er því haft með sem breyta í líkaninu. 
 

Nafn Breytuheiti  
Gengi EUR/ISK x21 Rauntölubreyta 
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7.1.5  Samantekt á breytum í líkani 

Heildarfjöldi breyta fyrir líkanið er því 21 áður en notuð verður aðhvarfsgreining til að finna 
hvaða breytur skal nota til að finna spálíkan fyrir verð. Í töflu 7.8 má sjá breyturnar sem 
notaðar verða við  aðhvarfsgreiningu. 
 
Í töflu 7.8 þegar að talað er um að breytur séu háðar annari breytu þá þýðir það að þær tvær 
breytur saman mynda eitt gildi sem má sjá í úttaki þeirra. Til dæmis þá eru breyturnar x5 og 
x4 háðar hvor annarri en þær saman mynda fjóra flokka fyrir frágang eins og áður hefur 
komið fram.
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Tafla 7.8 Breytur sem skoðaðar verða í aðhvarfsgreiningu 

Nafn Breyta Breytutegund Inntak Úttak 

Áhrif hrygningatímabils? x1 Tvíundabreyta Uppboðsdagsetning 1=mars,apríl,maí,júní,júlí,ágúst og 0=sept,okt,nóv,des,jan,feb 
Óslægt eða slægt? x2 Tvíundabreyta Nafn ástands 0=óslægt og 1=slægt 
Samantekt eða ekki? x3 Tvíundabreyta Nafn seljanda 1=samantekt, 0=annars 
Tegund veiðafæris 1, háð x5 x4 Tvíundabreyta Nafn veiðafæris 00=Skötuselsnet, rauðmaganet, grásleppunet, sjóstöng, 
Tegund veiðafæris 2, háð x4 x5 Tvíundabreyta Nafn veiðafæris 01=Handfæri, 10=Dragnót, net, allar vörpur og 11=Lína 
Vélflokkað eða ekki? x6 Tvíundabreyta Nafn stærðarflokks 1=vélflokkað og 0=annars 
Meðalstærð x7 Rauntölubreyta Nafn stærðarflokks Miðgildi stærðarflokksins 
Frágangur 1, háð x9 x8 Tvíundabreyta Nafn frágangs 00=dauðblóðgað, óísað 
Frágangur 2, háð x8 x9 Tvíundabreyta Nafn frágangs 01=  ískrapi, ísað, 3% ísað á sjó og 11= raðað/ísað, ísþykkni 
Hitastig gefið? x10 Tvíundabreyta Hitastig 1=gefið, 0=annars 
Hitastig  x11 Rauntölubreyta Hitastig Inntakið 
Ísprósenta gefin? x12 Tvíundabreyta Ísprósenta 1=gefin, 0=annars 
Ísprósenta x13 Heiltölubreyta Ísprósenta Inntakið 
Aldur x14 Rauntölubreyta Nafn aldurs Miðgildi aldursflokksins 
Markaður 1, háð x16 x15 Tvíundabreyta Nafn fiskmarkaðs 00=Austurland, 01=Vestfirðir/Norðurland 
Markaður 2, háð x15 x16 Tvíundabreyta Nafn fiskmarkaðs 10=Snæfellsnes, 11=Suðvesturhornið 
Þyngd x17 Rauntölubreyta Þyngd stæðu Inntakið í tonnum 
Þyngd per einingu x18 Rauntölubreyta Þyngd per einingu Inntakið í kg 
Skiptist stæða upp? x19 Tvíundabreyta Auðkenni 1=stæða skiptist upp, 0=annars 
Heildarsala á uppboðsdegi x20 Rauntölubreyta Þyngd allra stæða dagsins Summa af þyngd allra stæða í tonnum 
Gengi EUR/ISK x21 Rauntölubreyta Gengi EUR á móti ISK Inntakið 
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7.2 Líkangerð og framkvæmd 
Gögnin sem fegnin voru höfðu í upphafo 23 breytur. Eftir skoðun hver voru nothæf var 
ákveðið að nota 19 breytur til að túlka þær upplýsingar sem koma beint frá uppboðskerfinu 
til kaupenda. Í viðbót við þær breytur var ákveðið að nota tvær breytur sem taldar eru hafa 
áhrif á fiskverð. Því er 21 breytu notuð til að finna spálíkan. Líklegt er að ekki þurfi að nota 
allar breytur í líkanið en til þess að finna gott líkan en það verður notast við 
aðhvarfsgreiningu og reikniforritið Matlab. 
 

7.2.1  Línuleg aðhvarfsgreining  

Línuleg aðhvarfsgreining er tölfræðileg aðferð til að búa til líkön og spár sem lýsa sambandi 
á milli háðrar breytur Y og einni eða fleiri útskýringarbreyta hennar X. Aðhvarfsgreinining 
er notuð til að finna þetta líkan og finna hverjar af útskýringarbreytunum er nauðsynlegar til 
að finna spálíkan og hverjar ekki. Aðferðin byggir á því að fundnir eru stikar sem lýsa 
línulegu sambandi á milli breytanna. Almennu línulegu aðhvarfslíkani má lýsa með 
eftirfarandi jöfnu: 
 

!	 = $% + $%'% + ⋯+ $)') + 	* 
 
Í jöfnunni er X fylki með dálkum þekktra innmerkja x1, x2,…,xM og $ er vigur stika sem 
ákvarða líkanið. Breytan * er svo skekkjuröðin eða restliðir eins þeir eru oft kallaðir og Y er 
vigur með þekktum útmerkjum fyrir þekktu innmerkin (Montgomery og Runger, 2007). 
 Fylkið X eru gögnin í verkefninu og samanstanda af 51.435 röðum (stæðum) og hefur 
hver röð 21 breytu og einingavigur sem er fyrir fastann í líkaninu. Vigurinn Y er svo verðið 
fyrir stæðu hverja stæðu. Finna skal stika og restliði til að ákvarða líkanið á sem bestan hátt. 

Aðferðin þrepuð aðhvarfsgreining (e. stepwise regression) verður notuð í þessu 
verkefni. Notuð er þrepunaraðferð til þess að framkvæma margvíða línulega 
aðhvarfsgreiningu fyrir útmerkið Y með gefnu innmerki X og skilar hún til baka vigrinum B 
sem stendur fyrir stikana sem ákvarða líkanið ásamt fleiri upplýsingum. Bæði er hægt að 
nota gagnvirka þrepaða aðhvarfsgreiningu í Matlab en þá er einfalt að skoða hvaða áhrif hver 
breyta hefur og hvernig líkanið breytist þegar að ákveðnar breytur eru teknar út eða settar 
inn. Notast var við gagnvirka þrepaða aðhvarfgreiningu fyrir gögnin í þessu verkefni og 
fundið út líkani. Farið verður yfir niðurstöðu þess í næsta kafla. 
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8 Niðurstöður  
Hér verður sett fram spálíkan fyrir verð á þorski í uppboðskerfi fiskmarkaða á Íslandi útfrá 
gefnum upplýsingum sem koma fram í uppboðslýsingu. Markmiðið með þessu líkani er að 
spá fyrir um verð á þorski í gegnum uppboðskerfið en við það kemur einnig í ljós hverjir 
helstu áhrifaþættir eru fyrir fiskverð á þorski.  
 

8.1 Spálíkan fyrir fiskverð 
Í kafla 7 var farið yfir innmerki í líkanið og í töflu 7.8 var farið yfir endanlega niðurstöðu 
þeirra innmerkja sem notuð voru í líkanagerð. Af þessum innmerkjum, sem voru 21 talsins, 
voru 13 þeirra táknuð með tvíundabreytum og restin með rauntölubreytum og einni 
heiltölubreytu. Einnig er gert ráð fyrir fasta í líkaninu. 

Notuð var þrepuð aðhvarfsgreining og samkvæmt henni voru niðurstöðurnar þær að 
ákveðið var að notast ekki við þrjár breytur, þar sem stiki þeirra var ekki marktækur og 
dregin er sú ályktun að þær breytur hafi lítil áhrif á verðið en það eru breyturnar hvort fiskur 
sé vélflokkaður eða ekki, frágangsbreyta 1 og breytan fyrir það hvort ísprósenta sé gefin upp 
eða ekki. Sjá má gildi stika í töflu 8.1. Þetta var besta líkanið sem þrepuð aðhvarfsgreining 
komst að og er það með útskýringarstuðul rúmlega 0,47 sem þýðir það að spálíkanið ætti að 
útskýrir 47% af þeim breytileika sem er í gögnunum. 
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Tafla 8.1 Gildi stika í líkaninu 

Heiti Breyta Stikar (β) Staðalfrávik β (+) 

Fasti líkansins  -40 7,7 
Áhrif hrygningatímabils? x1 -12 0,5 
Óslægt eða slægt? x2 35 0,7 
Samantekt? x3 8 0,8 
Tegund veiðafæris 1, háð x4 x4 12 0,6 
Tegund veiðafæris 2, háð x3 x5 30 0,6 
Vélflokkað eða ekki? x6 0 1,1 
Meðalstærð x7 14 0,1 
Frágangur 1, háð x8 x8 0 0,7 
Frágangur 2, háð x7 x9 59 2,2 
Hitastig gefið? x10 34 0,8 
Hitastig x11 -8 0,6 
Ísprósenta gefin? x12 0 4,3 
Ísprósenta x13 3 0,7 
Aldur x14 -10 0,3 
Markaður 1, háð x16 x15 2 0,5 
Markaður 2, háð x15 x16 4 0,5 
Þyngd x17 3 0,2 
Þyngd per einingu x18 0,1 0,002 
Skiptist stæða upp? x19 -6 1,4 
Þyngd á uppboðsdegi x20 -0,3 0,003 
Gengi EUR/ISK x21 1 0,1 

 
 
 
Þrepuð aðhvarfsgreining í Matlab býður upp á myndrænt viðmót sem gerir notanda kleift að 
bæta inn einni breytu í einu og sjá hvernig líkan breytist. Í töflu 8.2 má sjá hvernig 
útskýringarstuðull breytist þegar breytum er bætt inn í líkanið. Í byrjun eru engar breytur í 
líkaninu heldur aðeins fasti. Aðhvarfsgreining ráðleggur að bæta við breytu í líkanið hverju 
sinni, ákvarðar þá stika fyrir breytuna og allar breytur sem eru nú þegar inni og reiknar út 
útskýringarstuðul og fleira. Þar má sjá hvernig útskýringarstuðullinn breytist eftir því sem 
fleiri breytur eru teknar inn í líkanið. Það má sjá að þegar að sjö fyrstu breytur líkansins eru 
komnar inn að þá er líkanið komið með rúmlega 44% útskýringarstuðul sem er ekkert mikið 
lakari en útskýringarstuðull líkansins eftir að næstu 11 breytur eru settar inn svo það er 
spurning hvort að nauðsynlegt sé að hafa allar þessar breytur með og flækja líkanið, eða 
hvort það mætti einfalda líkanið. Það má sjá hvaða breytur skila mestri hækkun á 
útskýringarstuðli og má leiða líkur á því að þær séu mikilvægastar. 
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Tafla 8.2 Breyting á leiðréttum útskýringarstuðli líkans í þrepaðri aðhvarfsgreiningu 

# Breyta sem fer inn 
Leiðréttur 

Útskýringarstuðull (Adj R2) Hækkun á Adj R2 
0 Fasti 0  
1 x1 0,06 0,06 
2 x2 0,10 0,04 
3 x7 0,30 0,20 
4 x5 0,33 0,03 
5 x18 0,36 0,03 
6 x20 0,43 0,07 
7 x14 0,44 0,01 
8 x9 0,45 0,01 
9 x21 0,45 0,007 
10 x4 0,46 0,005 
11 x17 0,46 0,003 
12 x3 0,46 0,001 
13 x11 0,46 0,001 
14 x16 0,46 0,001 
15 x13 0,46 0,001 
16 x10 0,47 0 
17 x19 0,47 0 
18 x15 0,47 0 

 

8.2 Greining líkans 
Hér er farið yfir allar breytur og fundið hvaða áhrif þær hafa á líkanið og hvernig. Einnig 
verður farið yfir restliðagreiningu líkansins úr kafla 8.1. Til þess að skoða fylgni breytanna 
var reiknað út fylgnifylki þeirra. Það sýnir fylgnina á milli einstakra breyta, bæði 
mismunandi X breyta og á milli X og Y. Fylgnifylkið verður notað til stuðnings í þessum 
kafla. Útreiknað fylgnifylki má finna í viðauka B. 
 

8.2.1  Áhrif breyta og stika 

Hér er farið yfir hvaða áhrif breytur og stikar í líkaninu hafa og hvernig. Farið verður yfir 
breytur í sömu röð og þær voru settar inn í líkanið í kafla 8.1. 
 
Áhrif hrygningatímabils? – x1 

Þetta er sú breyta sem tekur inn í árstíðarsveiflu verðs á fiski. Breytan er tvíundabreyta svo 
gildi hennar er annað hvort 0 eða 1. Hún er sú fyrsta sem tekin er inn í líkanið og aðeins með 
hana inni er útskýringarstuðul sem rúmlega 0,06. Stiki breytunnar er -12 sem þýðir að þegar 
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það er hrygningatímabil eða rétt eftir þá er gildi breytunnar 1 að þá veldur þessu breyta og 
stiki hennar lækkun á verði spálíkansins um 12 krónur. Þessi breyta hefur fylgni 0,21 
samkvæmt við breytuna Y sem er há fylgni miðað við tvíundabreytu. Mun meira er af fiski 
sem veiddur er á og í kringum hrygningatímabil eða um 66% af stæðum í gögnunum. 
 Áhugaverð neikvæð fylgni er einnig á milli þessarar breytu og breytunnar x4 sem er 
breytan fyrir tegund veiðarfæris númer 1 en sú fylgni er -0,46. Breytan fyrir veiðarfæri 
númer 1 er 0 meðal annars þegar um handfæri er að ræða en einnig er hún 0 fyrir ýmis net 
og sjóstöng. Breytan x1 er 1 yfir sumartíman og á þeim tíma sem notast er við handfæri mest 
en handfæraveiðar fara aðeins fram í góðum veðrum og eru mjög lítið stundaðar á veturnar. 
Það má því leiða það að neikvæða fylgnin á milli x1 og x4 er vegna handfæraveiða sem eru 
stundaðar í miklu magni rétt eftir hrygningatímabil.  
 
Óslægt eða slægt? – x2 

Það hvort fiskur er slægður eða óslægður hefur mikil áhrif á verðið. Hærra verð er fyrir 
slægðan þorsk heldur en óslægðan og munurinn er frekar mikill. Þegar breytunni er bætt inn 
í líkanið í kafla 8.1 þá hækkar útskýringarstuðull líkansins um 0,04. Stiki breytunnar er 35 í 
líkaninu. Ef fiskur er seldur slægður þá er gildi breytu 1 og þá hækkar spáverðið um 35 
krónur bara útaf þessum eina þætti. Mun meira er af óslægðum fiski í gögnunum eða um 
78% af öllum stæðum eru af óslægðum þorski. 
 Nokkuð áhugavert er að skoða fylgni á milli x2 og annara breyta en nokkuð há jákvæð 
fylgni er á milli x2 og x14 en hún er 0,55. Breytan x14  er breytan fyrir aldur, sem fer hækkandi 
eftir því sem aldur fisksins verður meiri. Fylgnin þar á milli er vegna þess að fiskur fyri 1 
dags gamall er yfirleitt slægður og því eldri sem fiskur er því meiri líkur eru á því. 
 Fylgni er á milli x2 og x5 upp á -0,35 þar sem x5 er tegund veiðafæris númer 2 sem kann 
að skýrast að því að þegar x5 er 0 þá eru líkur á því að fiskur sé af botnvörpu skipi selur alltaf 
slægðan fisk og þá er neikvæð fylgni því þá er x2 með gildið 1 sem stendur fyrir slægt. 
Jákvæð fylgni upp á 36% er á milli x2 og x8 en x8 stendur fyrir frágang númer 1. Þegar x8 er 
1 þá þýðir það að fisk er raðað. Slægðum fisk er langoftast raðað eftir að hann hefur verið 
slægður og því skýrir það fylgnina þar á milli. 
 
Meðalstærð – x7 

Meðalstærð fisks er ein af mikilvægustu breytunum fyrir líkanið. Meðaltal þessarar breytu í 
gögnunum fyrir einstakar stæður er 4,5 kíló. Þegar breytunni er bætt inn í líkanið í kafla 8.1 
þá hækkar útskýringarstuðull líkansins um hvorki meira né minna en 0,2 sem er það 
langhæsta sem nokkur önnur breyta gerir fyrir í líkaninu, því má gera ráð fyrir að þessi breyta 
sé mikilvægasta breyta líkansins. Stiki breytunnar er 14, fyrir hvert kíló sem meðalstærð 
fisks hækkar um þá hækkar spáverðið um 14 krónur. Fylgnin á milli meðalstærðar og verðs 
Y er 0,50 sem þýðir að með hækkandi meðalþyngd verður hækkandi verð sem er eins og við 
var að búast. 
 
Tegund veiðafæris 2 – x5 
Þegar breytan er 1 þá eru möguleg veiðarfæri lína eða handfæri og þegar breytan er 0 þá eru 
öll önnur veiðarfæri möguleg sem finna má í kerfinu. Farið var yfir það í fyrri hluta þessarar 
ritgerðar að lang mesti gæða fiskurinn fengist á línu og handfærum og að sú veiðarfæri færu 
best með fiskinn. Það kemur ekki á óvart að sjá að þessi breyta skuli hafa mikil áhrif og að 
stiki hennar skuli vera hár en hann er 30 sem þýðir að þegar tegund veiðafæris er annað hvort 
handfæri eða lína að þá hækkar spáverð um 30 krónur. Þegar þessari breytu er bætt inn í 
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líkanið þá hækkar útskýringarstuðull þess um 0,31. Breytan er oftar 1 eða í um 66% tilfella 
enda eru lína og handfæri algengustu veiðafærin í uppboðsgögnunum. 
 Mest áberandi fylgni er á milli x5 og x4 en sú breyta er einmitt tegund veiðafæris númer 
1 og er 0,39 fylgni þar á milli. Ekki er vitað hvað geti orsakað þá fylgni en það gæti verið 
eitthvað tengt því að sum veiðarfæri eru eingöngu notuð yfir sumartíman. 
 
Þyngd per einingu – x18 
Breytan þyngd per einingu hefur eininguna kíló sem stendur fyrir magn per fjölda eininga í 
stæðunni. Meðaltal þessara breytu í gögnunum er rúmlega 236 kílógröm og er stiki hennar 
0,1 en það þýðir að því hærri sem meðalþyngd per einingu er, því hærra er verðið. Það gæti 
tengst því að litlar stæður sem telja bara eitt ker og eru jafnvel bara 150 kílógrömm að þær 
seljast oft á lægra verði en stærri stæður og það gæti því orsakað það að verðið hækki með 
hækkandi þyngd per einingu en verðið hækkar samt sem áður bara um 1 krónu fyrir hver 10 
kílógrömm sem þyngd per einingu eykst um. Einnig má sjá á fylgnifylkinu að fylngin er 0,42 
á milli x18 og x17 en sú breyta er þyngd einingar í tonnum. Það er því eðlileg ályktun sem 
dregin er hér að ofan að lægra verð sé fyrir kör með litlu magni. Útskýringarstuðull líkansins 
hækkar um 0,03 við að taka þessa breytu inn og er nú orðinn 0,36. Fylgni breytunnar við Y 
er -0,27. 
 
Þyngd á uppboðsdegi? – x20 
Næsta breyta sem kemur inn í líkanið er þyngd á uppboðsdegi. Hún kemur inn í líkanið í 
tonnum og stendur fyrir hversu mörg tonn af þorski voru boðin upp á uppboðsdegi. Stiki 
stæðunnar er -0.25 og er meðaltal fyrir allar stæður í gögnunum 154 tonn. Fyrir hver 4 tonn 
sem þyngd á uppboðsdegi hækkar um þá lækkar spáverðið um 1 krónu. Þetta er eins og við 
var að búast en með hækkandi magni á uppboði þá lækkar verð. Útskýringarstuðull hækkar 
um 0,06 þegar þessi breyta er sett inn í og er hún sjötta breytan inn í líkanið og er þá 
útskýringarstuðull orðin 0,43. Fylgni breytunnar við Y er -0,27 en annars er breytan ekki með 
áberandi fylgni við aðrar breytur. 
 
Aldur – x14 
Breytan aldur kemur næst inn í líkanið og er gildi hennar aldur fisks talinn í dögum. 
Meðalaldur stæða í gögnunum er 0,6 dagar og er stiki fyrir breytuna -10, því eldri sem fiskur 
er því lægra verður spáverð líkansins fyrir hann. Fyrir hvern dag sem fiskur eldist að þá eru 
dregnar 10 krónur frá verðinu. Fylgni er á milli aldurs og ástandsbreyturnar eins og áður 
hefur komið fram. Útskýringarstuðull hækkar 0,01 við það að fá aldursbreytuna inn í líkanið. 
 
Frágangur 2 – x9 
Þegar gildi breytunnar er 0 þá erum við dauðblóðgaðan fisk eða óísaðan fisk en þegar gildið 
er 1 þá erum við með ísaðan fisk, raðaðan og ísaðan fisk, ísþykkni, ískrapa eða fisk sem er 
3% ísaður sjó. Þetta sýnir að munur er á því þegar fiskur er ísaður eða ekki ísaður. Stiki 
breytunnar er hár en hann er 59 sem segir að ef fiskur er ísaður að þá verður spáverð hans 
59 krónum hærra. Það kemur samt mjög sjaldan fyrir að fiskur sé ekki ísaður eða að hann sé 
dauðblóðgaður en það er aðeins í rúmlega 1% tilfella. Útskýringarstuðullinn hækkar um 
0,01% við að fá þessa breytu inn í líkanið og hún hefur enga áberandi fylgni við neina aðra 
breytu. 
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Gengi EUR/ISK – x21 

Gengi evru á móti íslenskri krónu er ein af tveimur breytum sem birtast ekki beint á hverri 
stæðu í uppboðslíkaninu en talið er að hún geti haft áhrif og er gildi þessarar breytu alltaf 
aðgengilegt almenningi. Breytan telur í krónum sem jafngilda einni evru og er gildið 
mismunandi fyrir hvern uppboðsdag. Stiki breytunnar er 1 sem þýðir að fyrir hverja krónu 
sem evran hækkar um í gengi að þá hækkar spáverð líkansins um 1 krónu. Breytan hækkar 
útskýringarstuðul líkansins um 0,01 og hún hefur enga áberandi fylgni við neina aðra breytu. 
 
Tegund veiðafæris 1 – x4 
Tegund veiðarfæris númer 1 kemur inn í líkanið tíunda í röðinni og hækkar útskýringarstuðul 
líkansins um 0,01 og er hann þá orðinn 0,46. Stiki breytunnar er 12 og breytan er 
tvíundabreyta en þegar hún er 0 þá táknar það ýmis net sem eru lögð lengi, sjóstöng og 
handfæri en þegar breytan er 1 stendur hún fyrir ýmsar vörpur, dragnet og línu. Net sem er 
lögð lengi eru til dæmis rauðmaganet og skötuselsnet og er oft ekki gott verð fyrir þorsk 
veiddan með þeim. Því er þess breyta að hækka verðið þegar ekki er um þessi veiðarfæri að 
ræða. Einnig sér breytan um að mynda verðmun á milli línu og handfæra. Breytan hefur 
áberandi fylgni við x1 og x3 eins og áður hefur komið fram. 
 
Þyngd – x17 
Þyngd stæðu í tonnum hefur hún stikan 3 og er meðaltal breytunnar í kringum 1 tonn. Því 
þyngri sem stæðan er að því hærra verður verðið en það hækkar um 3 krónur fyrir hvert tonn 
sem bætist við þyngd stæðunar. Breytan hækkar ekki útskýringarstuðul líkansins á 
marktækan hátt miðað við tvo aukastafi og hefur enga fylgni sem ekki hefur verið rætt um 
hér að ofan. 
 
Samantekt eða ekki? – x3 
Tvíundabreytan sem tekur gildi eftir því hvort um samantekt eða ekki sé að ræða er næst inn 
í líkanið og hækkar ekki útskýringarstuðulinn á marktækan hátt miðað við tvo aukastafi. Í 
aðeins 10% tilfella af stæðum í gögnunum er um samantekt að ræða og er stikin fyrir þessa 
breytu 8. Það þýðir að ef um samantekt er að ræða að þá hækkar spáverðið um 8 krónur. 
Engin áberandi fylgni er við þessa breytu. 
  
Hitastig – x11 
Þegar hitastig er ekki gefið þá er gildi breytunar 0, annars er gildið gefið hitastig. Einnig 
getur hitastigið verið 0°C og þá er þessi breyta einnig 0. Meðaltal þessara breytu er 0,17. 
Stikinn fyrir breytuna er -8, fyrir hverja gráðu sem hitastig fisks hækkar um þá lækkar 
spáverðið fyrir hann um 8 krónur. Breytan hækkar ekki útskýringarstuðul líkansins á 
marktækan hátt miðað við 2 aukastafi og hefur 0,61 fylgni með x10 sem er breytan um hvort 
hitastig sé gefið eða ekki. Það er vegna þess að sú breyta er tvíundabreyta sem er 0 þegar 
hitastig er ekki gefið og breytan x11 er einnig 0 þegar hitastig er ekki gefið. 
 
Markaður 2 – x16 
Breytan markaður 2 segir til um staðsetningu fiskmarkaðs en hún ásamt markaði 1 skipta 
landinu í fjóra hluta. Breytan markaður 2 er tvíundabreyta og gidli stika hennar er 2. Þegar 
breytan er 0 þá er markaðurinn staðsettur á Vestfjörðum, Norðurlandi eða á Austurlandi en 
þegar breytan er 1 þá er markaðurinn staðsettur á  Snæfellsnesi eða á Suðvesturhorni Íslands. 
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Stikin sýnir að þegar fiskur á er seldur á Suðvesturhorninu eða Snæfellsnesi að þá sé spáverð 
hans 2 krónum dýrara en annars.  
 
Ísprósenta – x13 
Breytan er 0 þegar ísprósentan er ekki gefin en annars er hún gefin ísprósenta og hefur hún 
stiki hennar gildip 3, fyrir hvert prósent sem ísprósenta hækkar um að þá hækkar verðið um 
3 krónur. Meðaltal breytunnar er 0,04 og er ísprósenta gefin upp afar sjaldan. Að hafa 
breytuna með hækkar útskýringarstuðulinn um ekki marktækt og hefur hún 83% fylgni með 
breytunni x12 sem er breytan sem segir til um hvort ísprósenta sé gefin eða ekki. 
 
Hitastig gefið? – x10 
Tvíundabreyta um hvort hitastig er gefið eða ekki kemur inn í líkanið og hækkar 
útskýringarstuðulinn ekki á marktækan hátt. Útskýringarstuðullinn er nú orðin 0,47 og 
síðustu þrjár breytunnar hækka hann ekkert miðað við tvo aukastafi.  Stiki fyrir breytuna er 
4, þegar hitastig er gefið þá hækkar spáverð um 4 krónur. 
 
Skiptist stæða upp? – x19 
Breytan um það hvort stæða skiptist upp eða ekki kemur næstsíðust inn í líkanið. Hún tekur 
gildið 1 ef stæða skiptist upp og stiki hennar er -6, þegar stæða skiptist upp að þá er minna 
verð fyrir stæðuna í heild sinni. Breytan hækkar útskýringarstuðulinn nánast ekki neitt og 
hefur enga áberandi fylgni með neinu örðum breytum. 
 
Markaður 1 – x15 
Síðasta breytan inn í líkanið er markaðsbreyta númer 1 og hefur hún stikann 4. Þegar breytan 
tekur gildið 1 þá táknar það að staðsetning fiskmarkaðar sé Vestfjörðum, Norðurlandi eða á 
Suðvesturhorninu en ef hún er 0 þá er markaður á Snæfellsnesi eða á Austurlandi. Breytan 
hækkar því spáverð ef markaður er staðsettur á Vestfjörðum eða á Suðvesturhorninu um 4 
krónur. Engin áberandi fylgni er við breytuna.
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Samantekt á öllum breytum 
Í töflu  8.3 má sjá samantekt úr greiningu á breytunum í líkaninu í kafla 8.1. 
 

Tafla 8.3 Tölfræðilegar upplýsingar um breytur í líkaninu 

Nafn Breyta Meðaltal Staðalfrávik Fylgni við Y Hækkun á Adj R2 Hæsta fylgni við breytu Nr. í líkan 
Áhrif hrygningartímabils? x1 0,66 0,47 -24% 5,9% x4 -46% 1 
Óslægt eða slægt? x2 0,23 0,42 21% 38,0% x14 55% 2 
Samantekt? x3 0,10 0,31 -9% 0,1% x4 -27% 12 
Tegund veiðafæris, háð x4 x4 0,59 0,49 26% 0,5% x1 -46% 10 
Tegund veiðafæris, háð x3 x5 0,66 0,47 1% 3,1% x4 -39% 4 
Meðalstærð x7 4,5 2,3 50% 20,4% x5 -20% 3 
Frágangur, háð x7 x9 0,99 0,11 9% 0,9% x5 15% 8 
Hitastig gefið? x20 0,20 0,40 0% 0,0% x11 61% 16 
Hitastig    x11 0,17 0,55 -7% 0,1% x20 61% 13 
Ísprósenta x13 0,05 0,59 3% 0,1% x11 28% 15 
Aldur x14 0,60 0,85 0% 1,2% x2 55% 7 
Markaður 1, háð x16 x15 0,36 0,48 7% 0,1% x11 30% 8 
Markaður 2, háð x15 x16 0,64 0,48 4% 0,0% x11 12% 4 
Þyngd x17 1,0 1,3 20% 0,3% x18 42% 11 
Þyngd per einingu x18 236 112 26% 3,2% x17 42% 5 
Skiptist stæða upp? x19 0,03 0,17 10% 0,0% x17 28% 17 
Þyngd á uppboðsdegi x20 154 68 -27% 6,1% x1 24% 6 
Gengi EUR/ISK x21 143,7 4,5 13% 0,7% x20 -14% 9 
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8.2.2  Áhrif breyta sem sleppt var úr líkaninu 

Hér er farið yfir þær breytur sem sleppt var úr líkaninu eftir framkvæmd aðhvarfsgreiningar. 
 
Vélflokkað eða ekki? – x6 
Breytan segir til um hvort fiskur sé vélflokkaður eða ekki og hún var ekki höfð með inn í 
líkaninu. Ástæður fyrir því gæti verið til dæmis að fylgni var 0,53 á milli x6 og x8. Reyndar 
var breytunni x8 einnig sleppt úr líkaninu svo að nákvæm ástæða er í raun ekki vituð. Nema 
ef ákveðið var að sleppa x8 og svo var ákveðið að sleppa x6 vegna þess hversu háð hún var 
breytu sem var ákveðið að sleppa úr líkaninu. Þá var henni bara sleppt líka. 
 
Frágangur 1 – x8 
Breytan fyrir frágang 1 greinir frá því hvort fiskur sé í raun dauðblóðgaður, óísaður eða 
ísaður eða hvort hann sé raðaður og ísaður. Munurinn er eiginlega fundin í frágangsbreytu 2 
og því er frágangsbreyta 1 í raun óþarfi. Þess vegna er henni sleppt úr líkaninu. 
 
Ísprósenta gefin? – x12 
Breytan fyrir það hvort ísprósenta var gefin á stæðu hafði 0,83 fylgni með breytunni um 
hver ísprósentan var eins og hefur áður komið fram. Það kom til vegna þess að báðar 
breytur voru 0 þegar ísprósenta var ekki gefin og því var talið að aðeins önnur breytan 
þyrfti að vera í líkaninu vegna þess að þær hafa svo háa fylgni. Því var breytunni sleppt úr 
líkaninu. 
 
 

8.2.3  Restliðagreining 

Hægt er að skoða restliði líkans til að sjá hvort einhverja upplýsingar leynist í þeim. Meðaltal 
restliða er 0 sem er markmið þrepaðrar aðhvarfsgreiningu. Sú aðferð reynir að lágmarka 
meðaltal allra restliða og ef vel tekst til að þá er meðaltalið í kringum 0 og þegar graf er gert 
fyrir restliði að þá líta þeir út eins og hvítt suð í kringum x-ás . Á mynd 8.1 má sjá restliðina 
og sést að þeir eru hvítt suð um x-ás, dreifni þeirra er hins vegar mikil og spáin hefur bæði 
háa neikvæða og jákvæða skekkju. Hins vegar er meðaltalið samt sem áður 0 en það má sjá 
á mynd 8.2 að nokkuð er um útlaga sem gætu haft áhrif á líkanið.  
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Mynd 8.1 Restliðir líkansins 

 

 

 
Mynd 8.2 Punktarit af restliðum á móti spáverði 

 
Eins og sjá má á myndum 8.1 og 8.2 að þá eru útlagar sem koma fram í spá með líkaninu. 
Útlagar lýsa sér þannig að þeir eru mjög frábrugðnir öllum öðrum spám sem líkanið gerir. Á 
punktariti á mynd 8.2 má sjá hvernig spáverð verður mjög hátt og þá verður restliður þeirrar 
spár mikill. Útlagi í því tilfelli er á punktaritinu neðst í hægra horni. Þar er gert ráð fyrir að 
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verð sé rúmar 1000 kr/kg og þá verður skekkjan rúmar 700 krónur. Það má sjá á punktaritinu 
að flestir punktar eru á um það bil sama stað en svo eru nokkrir sem lenda langt fyrir utan 
og eru þeir kallaðir útlagar. Ef þessir punktar eru skoðaðir sérstaklega í gögnunum þá sést á 
punktinum sem veitir mesta skekkju á restliðunum að þar er um villu að ræða. Fyrir þá stæðu 
er skráð 7500 kg í heildina og óvart hefur verið skráð að þau séu í aðeins einni einingu, einu 
kari. Því er þyngd per einingu líka 7500 kg sem er mjög hátt og því verður spáin vitlaus. 
 

8.2.4  Lagfæring á gögnum 

Til að bregðast þessari villu sem fannst hér að ofan þegar þyngd per einingu er vitlaust skráð 
og bæta líkanið þá var ákveðið að eyða þessum punktum út til að fá betra líkan. Í kerfinu er 
möguleiki að hafa tvær gerðir af körum sem skráð eru á stæður, 460 lítra ker og 660 lítra ker. 
Stærri kerin taka í kringum 450 kíló í hvert ker. Meirihluti af þeim kerum sem eru notuð eru 
460 lítra körin.  

Í raun ætti ekki að vera möguleiki að hafa meiri en 500-600 kíló per einingu miðað við 
kerin sem eru í boði. Því má leiða líkur á því að þegar það gerist að þá sé um villur að ræða. 
Til að koma í veg fyrir að stæður sem innihalda villur séu að trufla líkanagerð þá skal eyða 
þeim út. Öllum stæðum sem innihalda yfir 600 kg per einingu skal eytt út úr gögnunum. Alls 
var eytt 123 stæðum sem allar höfðu þyngd per einingu yfir 600 kg. 
 
 

8.3 Spálíkan fyrir fiskverð eftir greiningu  
Hér er sett fram endurbætt líkan fyrir fiskverð og breytt miðað við hvernig það var í kafla 
8.1. Eftir að hafa skoðað alla þætti líkansins og skoðað það í samræmi við gögnin og breytur 
á að gera líkan sem inniheldur ekki eins margar breytur og áður en hafa samt sem hæstan 
útskýringarstuðul miðað við besta mögulega útskýringarstuðul sem hægt er að fá með 
gefnum upplýsingum. 
 

8.3.1  Stikar fyrir líkan 

Þrepuð aðhvarfsgreining er framkvæmd til þess að ákvarða nýtt líkan. Útfrá því fæst líkan 
með sömu breytum og í kafla 8.1 nema með öðruvísi stuðlum og hærri útskýringarstuðli sem 
er nú 0,48 en hann hækkar fyrr og er orðinn nokkuð nálægt hæsta mögulega stuðlinum eftir 
8 breytur. 
 Ákveðið var að reyna að lágmarka fjölda breyta í líkaninu til þess að einfalda það og 
var það gert og varð fjöldi breyta 8 og útskýringarstuðull þess líkans er 0,46. Sjá má í töflu 
8.4 breytur sem urðu fyrir valinu, stika fyrir þær og staðalfrávik. 
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Tafla 8.4 Stikar og fleira fyrir endurbætt líkan 

Nafn Breyta Stikar (β) Staðalfrávik β 
Fasti líkansins  151 0,2 
Áhrif hrygningartímabils? x1 -17 0,3 

Óslægt eða slægt? x2 40 0,5 

Tegund veiðafæris, háð x3 x5 27 0,3 

Meðalstærð x7 14 0,04 

Frágangur, háð x8 x9 61 0,5 

Aldur x14 -11 0,2 

Þyngd per einingu x18 0,2 0,001 

Þyngd á uppboðsdegi x20 -0,3 0,001 
 
 
 
Fleiri tölfræðilegar upplýsingar um breyturnar og stuðla þeirra í töflu 8.5. Breyturnar eru í 
þeirri röð sem þær fara inn í líkanið. 
 
 

Tafla 8.5 Útskýringarstuðlar fyrir endurbætt líkan 

Nafn Breyta Útskýringarstuðull (Adj R2) Hækkun á Adj R2 
Áhrif hrygningartímabils? x1 0,06 0,06 
Óslægt eða slægt? x2 0,10 0,04 
Meðalstærð x7 0,30 0,20 
Tegund veiðafæris, háð x3 x5 0,33 0,03 
Þyngd per einingu x18 0,37 0,04 
Þyngd á uppboðsdegi x20 0,44 0,07 
Aldur x14 0,45 0,01 
Frágangur x9 0,45 0,01 
 
 
 
Aðrar tölfræðilegar niðurstöður má sjá í töflu 8.3 fyrir breyturnar sem notaðar eru. 
 

8.3.2  Restliðagreining 

Þegar restliðir þessa líkans eru skoðaðir kemur í ljós að útlagarnir sem voru í líkaninu í kafla 
8.1 eru horfnir. Á mynd 8.3 má sjá mynd af restliðinum teiknuðum upp og þar sést hvernig 
fækkað hefur verið útlögum. Þetta má einnig sjá á mynd 8.3 en þar má sjá restliðina á móti 
spáverðinu og sjást ekki eins áberandi útlagar og áður. 
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Mynd 8.3 Restliðir fyrir endurbætt líkan 

 
 
 

 
Mynd 8.4 Punktarit fyrir restliði endurbætts líkans á móti spáverði 
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8.3.3  Framsetning líkans og spá 

Spálíkan er núkomið fyrir þorskverð á fiskmörkuðum á Íslandi. Spálíkanið er metið þannig 
að það nái að giska á 46% af breytileikanum í gefnum uppboðsgögnum. Líkanið hefur ekki 
of margar breytur, útskýringarstuðul er í hærra lagi miðað við gefin gögn og að meðaltal 
restliða líkansins um það bil 0. Líkanið er skilgreint með jöfnum hér að neðan: 
 

! = 	$% +	$'(' + $)() + $*(* + $+(+ + $,(, + $'-('- + $'.('. + $)%()% + / 
 
Með stikum er jafnan: 
 

! = 	151 − 	17 ∙ (' + 40 ∙ () + 27 ∙ (* + 14 ∙ (+ 

+	61 ∙ (, − 11 ∙ ('- + 0,2 ∙ ('. − 0,3 ∙ ()% 

 
Líkanið tekur inn 8 breytur og spáir fyrir um verð. Fengin voru nýleg gögn frá RSF og prófað 
að nota spálíkanið með þeim gögnum og spá fyrir um verð. Gögnin eru fengin frá uppboði 
6. september 2016 og innihalda 171 stæðu af þorski sem seld voru þann daginn. Á mynd 8.5 
má sjá spánna og 95% öryggisbil hennar ásamt raunverulegu verði (rautt). 
 

 
Mynd 8.5 Spáverð, öryggisbil þess og verð 

 
Á myndinni má sjá að spáin er yfirleitt hærri en verðið. Ástæða þess gæti verið að um 
mánaðamótin ágúst og september breytist gildið á árstíðabreytunni x1, en að meðaltali eru 
17 kr munur á vori-sumri annars vegar og hausti-vetri hins vegar. Þar sem 6. september er á 
mörkum þess tímabils er x1 sett jafnt og 0 (en ekki 1). Þá fæst niðurstaðan sem sést á mynd 
8.5. Öll gildi nema tvö eru innan öryggisbils en öryggisbilið er mjög breitt og það má leiða 
líkur að því að einhverjar breytur aðrar en þær sem koma fram í uppboðsgögnum hafi áhrif 
á verð. Líkanið inniheldur ekki gengi gjaldmiðla en það gæti haft áhrif þar sem krónan er að 
styrkjast. Á mynd 8.6 má sjá verð og spáverð án öryggisbila. Þar sést að líkanið nær ekki til 
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einhverra sveifla í verða sem verða á milli stæða. Sérstaklega þegar sveiflur verða miklar en 
það væri hægt að skoða hvort athugasemdir í gögnunum eru að hafa áhrif þegar spáverð 
kringum N=60 hækkar mjög mikið og þegar verð rétt þar á eftir lækkar mjög mikið. 
 

 
Mynd 8.6 Spáverð (blá) og verð (rautt)  

 
Útlaga má sjá bæði sjá á myndum 8.7 og 8.8 og þegar myndir 8.5 og 8.6 eru skoðaðar. Þegar 
gögnin eru skoðuð betur þá má sjá að þyngd per einingu þegar N=59 er 1500 kg sem er ekki 
mögulegt og því um villu að ræða. Það orsakar hátt spáverð sem er í kringum 450 kr/kg en 
verð stæðunnar á uppboði var 247 kr/kg og í takt við verð dagsins. Þegar N=61 þá má sjá á 
myndunum að verð er óvenju lágt. Í gögnum er veiðarfæri stæðunnar skötuselsnet. Oft hafa 
þau net fengið að liggja lengi í sjónum og fiskurinn verið lengi fastur í netunum og fær því 
lægra verð. Það gerðist í þessu tilfelli en líkanið tekur ekki nægjanlega vel á því vegna þess 
að skötuselsnet er í veiðarfæri sem hefur ekki það að markmiði að veiða þorsk. Þegar N=154 
má sjá að verð lækkar mikið en spáverð ekki eins mikið. Í þeirri stæðu er verið að selja 2 
daga gamlan þorsk sem er aðeins 70 kg. Það var því ekki eftirsótt að kaupa þá stæðu og því 
fór hún á lágu verði en ekki eins lágt og líkanið spáði til um. 
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Mynd 8.7 Punktarit fyrir restliði spánnar 

 
Meðaltal restliða er -27 kr/kg sem þýðir að munurinn er mun oftar neikvæður en jákvæður 
svo spáin er að spá hærra verði. Meðaltalið fyrir algildi restliða er 33 kr/kg svo það er 
meðalmunurinn fyrir spárnar. Á myndum 8.7 má sjá punktarit fyrir restliði á móti spágildi 
og á mynd 8.8 má sjá restliði. Þar sést hvernig spárnar eru að spá mikið fyrir ofan 
raunverulegt verð þar sem restliðir eru mikið fyrir neðan x-ás.  
 

 

 
Mynd 8.8 Restliðir fyrir spá 
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Betri niðurstaða fæst á mynd 8.9 og 8.10. Þá er prófað að spá eins og um sumar sé að ræða 
en ekki haust og breyta x1 = 1.  Einnig voru gögnin lagfærð þar sem um villu var að ræða, í 
stað fyrir að þyngd per einingu sé 1500 kg fyrir N=59 að þá var henni breytt í 300 kg. Nú 
falla öll gildi innan öryggisbils og meðaltal restliða er -10 kr/kg og meðaltal fyrir algildi 
restliða er 24 kr/kg. 
 

 
Mynd 8.9 Spáverð, öryggisbil þess og verð með breytu x1 = 1 (vor eða sumar) 

Mynd 8.10 sýnir betur hvernig spáin er nær en áður að spá fyrir um rétt verð. 
 

 
Mynd 8.10 Spáverð og verð með breytu x1 = 1 (vor eða sumar) 
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Myndir 8.11 og 8.12 sýna hvernig restliðirnir eru að færast nær 0 og eru einnig að falla 
sitthvoru megin við 0 en restliðir eiga að mynda hvítt suð um x-ás og það er nær því á mynd 
8.12 heldur en á mynd 8.8. Þetta staðfestir að seinni spáin gaf betri niðurstöðu miðað við þá 
fyrri. 
 

 
Mynd 8.11 Punktarit fyrir restliði spánnar með breytu x1 = 1 (vor eða sumar) 

 

 

Mynd 8.12 Restliðir spánnar með breytu x1 = 1 (vor eða sumar) 
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9 Samantekt á niðurstöðum 
9.1 Niðurstöður verkefnisins 
Hér verða teknar saman niðurstöður verkefnisins og tengsl á milli þeirra skoðuð. 
 

9.1.1 Þarfagreining fyrir uppboðskerfi fiskmarkaða  

Gerð var þarfalýsing að uppboðskerfi fyrir fiskmarkaði sem á sama tíma er upplýsingakerfi 
fiskmarkaða. Flestar af þeim þörfum sem komu upp eru til staðar í núverandi uppboðskerfi 
og tengdum kerfum í dag en margt má bæta og vantar upplýsingar í uppboðskerfið til að 
uppfylla þarfir kaupenda. Það vakti athygli skýrsluhöfundar að mikið af þeim upplýsingum 
sem vantaði hafði verið bent á áður í gömlum verkefnum og úttektum um fiskmarkaði en 
ekki hafi verið bætt úr mörgu sem þar kom fram, þar ber helst að nefna staðsetningu 
veiðiskipa en það virðist vera það allra mikilvægasta sem vantar í uppboðslýsingu að mati 
kaupenda.  

Margar nýjar viðbætur gætu komið í kerfið til að efla rekjanleika og bæta 
upplýsingaflæði milli veiða og vinnslu. Ítarlegri þarfagreining þyrfti að eiga sér stað með 
fleiri aðilum, fleiri viðmælendum, jafnvel starfshópi búinn til með fulltrúum allra 
hagsmunaaðila kerfisins og sem byggju til nýtt kerfi eða bættu nauðsynlegum viðbótum við 
núverandi kerfi. Það er þörf á róttækum breytingum og þurfa allir að vera með ef vel á að 
takast.  
 

9.1.2 Þættir sem hafa áhrif á verð á fiskuppboðum 

Niðurstaða seinnihluta verkefnisins var líkan sem virtist við fyrstu prufu ekki vera næginlega 
gott til að spá fyrir um fiskverð. Líkanið sjálft hafði útskýringarstuðul sem 0,46 svo það kom 
ekki á óvart á að það myndi ekki standa sig vel í prufuspá sem var gerð. Þó svo að spáin var 
inn á öryggisbili í yfir 95% tilfella þá var hún oft ekki nógu nálægt spáverðinu og náði oft 
ekki sveiflum sem urðu á verði. Þá var prufað að gera ráð spáin væri fyrir sumarmánuð þar 
sem 6.september er á mörkunum að vera sumarmánuður. Við það fékkst mun betri spá þar 
sem var mun oftar nálægt raunverðinu. Niðurstöðurnar sýndu hins vegar að fleiri áhrifaþættir 
eru á verð á uppboðsmarkaði en þeir sem eru aðgengilegir í uppboðslýsingu. Spurningin er 
hvaða þættir það eru en einhver verðbreytileiki gæti verið fyrir hvern og einn bát en það var 
ekki skoðað í þessu verkefni. Einnig var vitað til þess að kaupendur skoða staðsetningu báta 
sem eru að selja á uppboði hverju sinni inn á vef Marine Traffic á internetinu. Þar er hægt 
að sjá hvar skipin eru á veiðum og reynsla kaupenda af veiðisvæðum og þekking þeirra getur 
skipt máli. Margir kaupendur kaupa ekki af ákveðnum bátum sem eru við veiðar á ákveðnum 
veiðisvæðum eða af ákveðnum bátum og fiskmörkuðum og því getur það haft áhrif á verð 
en ekki er hægt að segja til um það þar sem engin gögn eru til sem tengja veiðisvæði við 
verð. 
 

9.1.3 Tengsl á milli niðurstaða 

Niðurstöður beggja hlutu sýndu að kaupendur sem í raun ákveða verðið á fiskmörkuðum 
útfrá forsendum sínum hafa óskað eftir meiri og bættari upplýsingagjöf í gegnum 
fiskmarkaði vegna þess að núverandi kerfi fullnægir ekki þörfum þeirra til þess að ákvarða 
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verð og gera ráðstafanir í vinnslu. Spálíkanið styður við þessar athugasemdir þar sem þar 
sést að erfitt er að ákvarða verð útfrá þeim þáttum sem koma fram í uppboðskerfinu í dag og 
því má draga þá ályktun að einhverjir aðrir þættir séu að hafa áhrif á verðið. 
 Hvort þessir þættir séu einhverjar af þeim upplýsingum sem óskað eftir til viðbótar í 
uppboðskerfið eða ekki er erfitt að segja til um nema með aukinni rannsóknarvinnu og 
athugun á því. Það sést kláralega að það vantar fleiri upplýsingar en einnig, eins og kom 
fram í viðtölum við kaupendur, vantar áreiðanlegri upplýsingar og aukið traust á milli 
kaupenda og fiskmarkaða. Einnig væri góð leið að hafa seljendur með í upplýsingagjöf. 
 

9.2 Leiðir til úrbóta 
Ýmsar hugmyndir kviknuðu við vinnslu verkefnisins. Margt mætti betur fara sem hægt væri 
að lagfæra á einfaldan hátt. Aðaláherslan í uppboðskerfinu ætti að vera sú að tryggja góða 
meðhöndlun á afla og gefa til kynna hvernig afli er í boði með öllum mögulegum 
upplýsingum, sérstaklega þeim upplýsingum sem kaupendur óska eftir. Það er ljóst að 
fiskurinn sem seldur er í uppboðskerfinu er margskonar og það virðist ekki vera næginlega 
augljós munur á verði fyrir góðan og vel meðfarinn fisk og fisk sem ekki er eins vel farið 
með. Því eru engin sýnilega verðlaun veitt fyrir þá sem gera betur og er það ekki hvetjandi. 
Þetta er eitt af því sem væri hægt að laga með auknu upplýsingaflæði en hafa þarf í huga, 
eins komið hefur fram í viðtölum og gömlum verkefnum, þá er um seljandamarkað að ræða 
hér á landi þar sem framboð ræður eftirspurn og þá er því oft erfitt að seljendur fái borgað 
aukalega fyrir það erfiði sem aukin meðhöndlun felur í sér. 
 Það vakti athygli skýrsluhöfundar í viðtölum við fiskvinnslur í útgerð að þær vinnslur 
sem til dæmis eiga ísfiskstogara til að veiða sitt hráefni hafa stjórn á öllu ferlinu, þær vilja 
vita allt um aflann og hafa stjórn á meðferð hans og veiðum. Þessar vinnslur vita hvaða svæði 
skal forðast að veiða á, hversu langur togtíminn má vera, hvernig kælingu skal háttað, 
nákvæman aldur og svo framvegis. Afar lítið af þessum upplýsingum sem þessar vinnslur 
nýta sér og vilja vita eru aðgengilegar í gegnum uppboðskerfið og það fær mann til að hugsa 
hvernig þær vinnslur sem eingöngu versla í gegnum uppboð haga vinnslu sinni og 
skipulagningu þegar þær vita ekki þessa hluti. 
 

9.2.1 Uppboðskerfið 

Þegar kemur að breytingum á uppboðskerfinu þá er ýmsar leiðir færar. Það er hægt að gera 
nýtt uppboðskerfi sem tæki við af hinu eða nýtt uppboðskerfi sem vinnur samhliða hinum 
kerfunum, sem samkeppnisaðili. Það væri hægt að nota niðurstöður þessa verkefnis til að 
bæta við núverandi uppboðskerfi og til að styðja við áframhaldandi rannsóknir sem hjálpa 
til við að finna fleiri nauðsynlegar viðbætur og að útfæra þær á réttan hátt í samvinnu við 
hagsmunaaðila. 
 
Nýtt uppboðskerfi 
Vinnan sem færi í að búa til nýtt uppboðskerfi væri mikil en oft er gott að byrja frá byrjun 
til að skilgreina ferlið betur og taka út það sem þarf ekki vera til þess að koma nýjum hlutum 
að. Einnig væri gott að hugsa til þess að hafa íslenskt uppboðskerfi sem væri ekki bundið 
neinum erlendum fyrirtækjum og gæti þá breyst fljótt með þörfum íslenskra kaupenda og 
seljenda.  
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 Nýja uppboðskerfið þyrfti heldur ekki að taka við af núverandi kerfi. Það gæti verið 
nýtt kerfi sem kæmi inn sem samkeppnisaðili á markað, myndi dreifa álaginu og gefa fleirum 
tækifæri. Samkeppni er öllum holl og hvetur alla aðila til þess að gera betur. Í umræðunni er 
bæði það að auka þann fisk sem seldur er í gegnum fiskmarkaði sem og að setja eigi allan 
fisk á markað. Eigendur fiskmarkaða og núverandi kerfis hafa sagt það opinberlega að 
núverandi uppboðskerfi myndi aldrei höndla það álag að allur fiskur færi í gegnum markað 
og því væri kjörið að fleiri en eitt uppboðskerfi væri í boði ef álag kemur til með að aukast. 
Því gæti tilkoma nýs kerfis stuðlað að því að meiri fiskur færi á markað og að aukin 
samkeppni skapist inn á milli kerfa og markaða. 
 
Bætt við núverandi uppboðskerfi 
Að bæta þeim viðbótum sem komu fram í þarfagreiningunni við núverandi kerfi væri 
líklegast hagkvæmasta lausnin en það er spurning hvaða leyfi RSF hefur til þess að gera það 
þar sem núverandi uppboðskerfi þeirra er ekki þeirra eigin. Heimasíða RSF hefur hins vegar 
verið í stöðugri þróun frá því hún fór fyrst í loftið og því væri það góð lausn að halda þróun 
hennar áfram og koma öllum kerfum þangað inn og efla svo upplýsingaflæðið í gegnum 
hana. Til þess að bæta inn upplýsingareitum þá þurfa allir seljendur að vera tilbúnir að veita 
þær upplýsingar og fiskmarkaðir og seljendur að vera tilbúnir að veita meiri upplýsingar. Því 
liggur ekki allt hjá RSF heldur eru það fiskmarkaðir og seljendur sem þurfa að vera tilbúnir 
að veita frekari upplýsingar til kerfisins sem fara svo til kaupenda. Meiri samvinna á milli 
seljenda og kaupenda myndi að öllum líkindum skila sér í hærra afurðaverði og það er hagur 
allra í virðiskeðjunni. 
 

9.2.2 Nauðsynlegar viðbætur 

Hér verður farið yfir þær allra nauðsynlegustu viðbætur sem þurfa að koma í uppboðskerfið 
og í kringum fiskmarkaði samkvæmt niðurstöðum sem komu fram í verkefninu. Ýmsar 
áhugaverðar tillögur komu í ljós eins og að taka inn veiðisvæði, nánari upplýsingar um 
hvernig kælingu og meðferð er háttað á skipum, taka myndir af aflanum og margt fleira. Það 
sem þarf að hafa í huga er að vegna þess hvernig uppboði er háttað að þá fer lítill tími í að 
skoða aflann áður en boðið er í hann. Því geta ekki verið of mikið af upplýsingum en það 
eru klárlega einhverjar upplýsingar sem eru í uppboðslýsingum sem eru ekki nauðsynlegar 
og því væri hægt að endurskoða hvað kemur fram í uppboðslýsingu.  
 
Hringormavandamálið 
Staðsetningar fiskiskipa á veiðum er líklegast það sem allir kaupendur myndu vilja vita en 
það mun hjálpa kaupendum að vita hvort líkur sé á því að hringormar séu í fisknum þeirra. 
Í doktorsverkefni Sveins Margeirssonar (Margeirsson, 2003) voru skoðuð veiðisvæði 
kringum Ísland og þau kortlögð með tilliti til hringormafjölda og los meðal annars. Margar 
vinnslur á Íslandi í dag safna gögnum sérstaklega um hringormafjölda þar sem það getur 
tekið 2-5 sekúndur að taka einn hringorm úr flaki og ef flakið inniheldur til dæmis 10 
hringorma þá eykur það tímann sem tekur að vinna afla gríðarlega. Einnig hefur það oft 
komið fyrir að fiskur sé seldur erlendis og að hann inniheldur hringorma sem setur ekki 
góðan stimpil á íslenskar sjávarafurðir. Ein leið til að koma í veg fyrir það er að kaupendur 
viti hvar skipin eru að veiða og ef það er metið sem svo að skip séu að veiða á 
hringormasvæðum þá gætu vinnslur gert tilheyrandi ráðstafanir og passað þann fisk betur en 
annan fisk. Einnig gæti þá fengist lakara verð fyrir þann fisk. Skip myndu þá forðast að veiða 
á slíkum svæðum en prófa samt annars lagið þar sem fjöldi hringorma breytist eftir árstíðum. 
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Þessi svæði þyrfti bara að kortleggja vel og halda utan um þær upplýsingar og bæði 
kaupendur og seljendur gætu tekið þátt í því. 
 Þetta er eitthvað sem þyrfti að innleiða í núverandi kerfi eða nýtt kerfi, bæði að gefa 
kaupendum upp veiðistaðsetningu skipa og að bjóða upp á það að safnað sé gögnum um 
svæði í kringum Ísland til að hjálpa til við efla vitund á afurðinni. 
 
Réttar upplýsingar 
Að viðhalda réttum upplýsingum í kerfinu getur verið snúið. Oft eru þetta upplýsingar sem 
ekki er hægt að sannreyna þegar þær koma til kaupenda þar sem oft hefur afurðin breyst í 
flutningi. Ein leið til að viðhalda réttum upplýsingum hjá fiskmörkuðum væri að auka eftirlit 
á fiskmörkuðum hjá óháðum aðila sem kannaði hvort réttar upplýsingar séu skráðar. Einnig 
væri hægt að taka upp einskonar athugasemdakerfi kaupenda þar sem hægt væri að gefa 
athugasemdir á rangar eða óviðunandi upplýsingar sem koma fram á uppboðslýsingu. Ýmsar 
leiðir væri hægt að fara en erfitt væri að finna leið sem myndi 100% staðfesta að upplýsingar 
séu réttar.  
 Til þess að geta haft upplýsingarnar réttar og til þess að taka í inn ítarlegri upplýsingar 
þá mætti hugsa um það að treysta ekki bara á fiskmarkaði. Það þyrfti að gefa seljendum 
aukinn aðgang til að setja inn upplýsingar sjálfir þar sem fiskmarkaðir geta oft verið 
undirmannaður á háannatímum og allt er á fullu hjá þeim og reynt að koma fisk þar í gegn 
eins fljótt og auðið er. Líklegast þurfa fiskmarkaðir að breyta verkferlunum hjá sér ef að það 
ætti að taka upp á því að setja inn meiri upplýsingar en ef þetta er samvinna á milli seljenda 
og fiskmarkaða þá gæti verið að ekki það yrði ekki nauðsynlegt. 
 
Rekjanleiki sjávarafurða 
Eitt því sem bar oft á góma í viðtölum var rekjanleiki sjávarafurða. Mikið er rætt og ritað 
um rekjanleika alls kyns hráefna í heiminum í dag og hefur tæknin gert það auðveldara að 
efla rekjanleika á einfaldan og ódýran hátt. Hægt væri að nota uppboðskerfi fiskmarkaða til 
þess að efla rekjanleika í gegnum virðiskeðjuna sem kemur fisk á disk. Hægt væri að safna 
upplýsingum frá veiðum um afla í gegum uppboðskerfið og gefa fiskkaupendum aðgang að 
þeim upplýsingum og þeir kaupendur gætu bætt inn upplýsingum og gefið sínum kaupendum 
einnig upplýsingar og svo framvegis. Þar væri hægt að byggja upp upplýsingagrunn sem 
gætu farið alla leið til neytenda sem gæti jafnvel hækkað verð og búið til skemmtilega 
upplifun. Þar myndi öll virðiskeðjan hjálpast að til að viðhalda rekjanleika afurðarinnar. 
Kröfur neytenda hvað varðar rekjanleika í dag eru alltaf að verða meiri og meiri, til eru 
snjallsímaforrit sem segja þér nákvæmlega hvaða kjöt þú gætir verið að borða á vissum 
veitingastöðum. Þar eru allar upplýsingar um til dæmis nautakjöt, allt frá nafninu á nautinu 
til dagsetningu slátrunar og pökkunar. Þetta er klárlega eitthvað sem gæti orðið krafa í 
framtíðinni og þá verða íslenskar sjávarafurðir að fylgja með. 
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10 Lokaorð og umræður 
Markmið verkefnisins voru að koma auga á þær upplýsingar sem vantar í uppboðslýsingu á 
fiskuppboði í gegnum fiskmarkaði á Íslandi og að hvort einhverjum upplýsingum þar væri 
ofaukið. Tekin voru viðtöl við hagsmunaaðila og fengin raungögn með verði og 
uppboðslýsingu sem voru skoðuð. Skýrsluhöfundur vonar að niðurstöður og svör þessara 
spurninga gagnist fiskmörkuðum og uppboðskerfi þeirra í framtíðinni hvort sem það er til 
notkunar á þessum þarfalýsingu eða til frekari rannsókna.  
 
Tillögur að viðbótum við uppboðslýsingu og uppboðskerfi sem settar voru fram í verkefninu 
snúast allar um að efla upplýsingaflæðið á milli seljenda og kaupenda og til að auka 
verðmæti afurðarinnar. Tillögurnar komu flestar frá fiskvinnslum sem höfðu allar átt 
viðskipti í gegnum fiskmarkaði. Innleiðing á þessum tillögum yrði skref í rétta átt til þess að 
efla rekjanleika íslenskra sjávarafurða og efla viðskiptahætti í íslenskum sjávarútvegi. 
 
Verkefni sem er jafn umfangsmikið og hefur jafn stóran hagsmunahóp eins og þetta er 
eitthvað sem ætti ekki að vera gert á stuttum tíma og ekki að vera gert einu sinni. Sérstaklega 
hvað varðar söfnun á þörfum fyrir uppboðskerfi fiskmarkaða og tengd kerfi. Útkoma 
verkefnisins er klárlega góð byrjun á rannsókn sem þyrfti að halda áfram. Svona söfnun 
þyrfti að taka lengri tíma og fara fram samhliða þróun á kerfinu. 
 
Hægt væri að halda áfram með rannsókninar sem fram komu í báðum hlutum verkefnisins. 
Meginniðurstaða verkefnisins leiddi í ljós að kaupendur eru farnir að óska eftir aukinni 
upplýsingagjöf í gegnum fiskmarkaði og sú krafa mun ekki hverfa heldur eru meiri líkur að 
hún aukist með tímanum. Þarfagreiningingar eru ekki einfalt viðfangsefni og ekki fyrir einn 
mann að gera. Það þyrfti að vera hópur í kringum verkefnið skipaður af hagsmunaaðilum úr 
sjávaraútveginum ásamt forriturum, hugbúnaðarsérfræðingum, verkefnastjórum, 
sjávarútvegsfræðingum, sjómönnum, útgerðaraðilum og sérfræðingum um meðferð 
sjávarafla. Það gæti verið gert með 5-10 manna stýrihópi sem ákveðinn er í því að efla 
upplýsingagjöf í gegnum fiskmarkaði.  
 
Mjög mikilvægt er að svona úttekt sé gerð sem fyrst aftur því þetta snertir marga hér á 
Íslandi. Úttekt sem þess ætti í raun að koma frá stjórnvöldum eða í það minnsta styrkt af 
þeim og þá sérstaklega ef fiskmarkaðir og seljendur eru ekki tilbúnir að veita meiri 
upplýsingar og taka á vandanum sem er fyrir hendi. Nauðsynlegt er að allir taki höndum 
saman og leitist við að gera betur. Þegar fiskur frá Íslandi er komin út fyrir landsteinana þá 
hefur hann merkinguna Íslenskur fiskur svo það skiptir ekki máli hvaða fyrirtæki vann hann 
eða hver veiddi hann. Allir eru með sömu vöruna og ættu að hjálpast að með því að gera 
betur og efla rekjanleikan og upplýsingagjöfina í ferlinu sem kemur fiski á disk.
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Viðauki A 
A.1 Viðtalsrammi fyrir viðtöl við fiskkaupendur 
Viðtal við X – dagsetning 
Viðtal og vettvangsskoðun hjá X vegna meistaraverkefnis. 
Gerð skjals: Bjarni Rúnar Heimisson 
Viðstaddir: x, x, .... 
Spyrjandi: Bjarni Rúnar Heimisson. 
 
Spurningar 

1. Hvað er það helsta sem þú villt vita um fisk áður en þú kaupir hann á uppboði? 
2. Hverju ertu að leitast eftir þegar þú ert að kaupa í gegnum uppboð, tegund, stærð, 

meðalstærð, 5+? 
3. Hafið orðið mikið var við vandamálinu með hringormamikinn fisk? 
4. Finnst þér vanta upplýsingar í gegnum uppboðskerfið? Hvaða upplýsingar? 
5. Hafa upplýsingar sem voru inn í uppboðskerfinu reynst rangar þegar fiskur hefur 

verið kominn í hús til ykkar? Hvernig er brugðist við? 
6. Skoðar hvað er í boði langt fyrir uppboð? Ef svo er hvaða upplýsingar ertu að 

skoða? 
7. Leitaru uppi staðsetningu veiðiskipa fyrir uppboð til dæmis inn á Marine traffic? 
8. Finnst ykkur verðlag á mörkuðum sanngjarnt? 
9. Borgiði oft jafn mikið fyrir mismikin gæðafisk?  
10. Mynduð þið borga meira fyrir betur meðfarinn fisk? Eða borga minna fyrir verr 

með farinn fisk? Þá miðað við verð sem þið borgið í dag. 
11. Eruð þið ánægð með upplýsingarnar sem þið fáið frá fiskmörkuðum? Reynast þær 

oftast til réttar? Hver er ykkar reynsla og skoðun? 
12. Eru einhver skip eða fiskmarkaðir sem þið skiptið ekki við vegna slæmrar reynslu? 
13. Myndið þið nýta ykkur að skoða myndir af aflanum áður en uppboð hefst? 
14. Myndið vilja geta séð myndir af aflanum á meðan uppboði stendur? 
15. Staðsetning skipa þegar afli er veiddur þegar kemur að t.d. hringormamagni í fisk, 

hefðuð þið áhuga á að vita staðsetningu skips?  
16. Hringormasvæði hafa verið kortlögð mjög vel, hefðuð þið áhuga á að vita hvort 

skipið hafi verið að á slíku svæði? 
17. Meðferð afla um borð getur verið mjög misjöfn? Hafið þið orðið var við það mikið 
þegar fiskurinn kemur til ykkar? 

18. Mynduð þið hugsanlega bjóða hærra í afla þar sem staðfesting á gæði afla og 
meðferð er fengin fyrirfram. T.d. með myndum frá meðferð um borð og á 
fiskmarkaði eða annað slíkt? 

19. Einhvað sem þið viljið bæta við? 
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Field Observation 
Fylgst er með notkun uppboðskerfisins hjá X og punktað niður athugasemdir og 
áhugaverða punkta sem koma upp í ferlinu. Gætu komið fleiri athugasemdir frá notanda 
sem og eftirlitsmaður finnur áhugaverða punkta. 
 

A.2 Viðtalsrammi fyrir viðtöl við RSF 
Viðtal hjá RSF – dagsetning 
Viðtal og field observation í Reiknistofu fiskmarkaða vegna meistaraverkefnis. 
Gerð skjals: Bjarni Rúnar Heimisson 
Viðstaddir: X 
Spyrjandi: Bjarni Rúnar Heimisson. 
 
Spurningar 

1. Hversu margir notendur eru skráðir hjá ykkur? Hvernig er skiptingin á þeim 
(kaupendur/fiskmarkaðir osfrv) 

2. Hvernig hýsið þið uppboðskerfið og hugbúnaðinn ykkar? 
3. Hvernig er gagnasafnið hjá ykkur? Hvað nær það langt aftur í tímann? 
4. Hvaða hugbúnaður er aðkeyptur? Boði? Fisknet? 
5. Sjáið þið einnig um viðhald á Afish kerfinu og öllu því sem þar er? 
6. Fáið þið sendar einhverjar kvartanir frá kaupendum? 

 
 
Field Observation 
Fylgst er með notkun uppboðskerfisins starfsháttum RSF þegar uppboð er að byrja og þegar 
uppboð er í gangi. Punktað niður áhugavert og áhugaverða punkta í samhengi við verkefnið 
og kerfið, vankanta og fleira. Athugasemdir gætu verið frá starfsmönnum RSF og 
eftirlitsmanni (Bjarna). 
 

A.3 Viðtalsrammi fyrir viðtöl við fiskmarkaði 
Viðtal hjá X – dagsetning 
Viðtal og vettvangsskoðun hjá X 
Gerð skjals: Bjarni Rúnar Heimisson 
Viðstaddir: X 
Spyrjandi: Bjarni Rúnar Heimisson. 
 
Spurningar 

1. Hvaða upplýsingar takið þið á fiski áður en hann er settur inn í kerfið? 
2. Fáið þið einhverja upplýsingar frá seljendum um fiskinn áður en þið setjið hann í 

kerfið? Til dæmis veiðisvæði? Meðferð afla um  borð? Aldur? 
3. Hversu mikið notið þið uppboðskerfið Fisknet? Og í hvað? 
4. Hversu mikið notið þið Afish kerfið? Í hvað, kostir gallar? Eitthvað sem mætti 

betur fara? 
5. Eitthvað sem þið viljið bæta við Afish? 
6. Eitthvað sem þið viljið ekki hafa í Afish? 
7. Einhverjar upplýsingar sem þið vilduð nota frekar en aðrar? 
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8. Mynduð þið vilja geta sett inn myndir í uppboðskerfið? 
9. Geta sett inn í uppboðskerfið í síma/spjaldtölvu? 
10. Hlutfall milli notkunar á Afish/Fisknets og Heimasíðu RSF? 
11. Hverjar eru algengust kvartanir ykkar frá kaupendum? 
12. Athugasemdir við Afish kerfið? Eða Fisknet? Hvað mætti betur fara? 

  
Field Observation 
Fylgst er með notkun kerfinu Afish þegar verið er að setja fisk á uppboð og allar aðra 
notkunir á því tiltekna kerfi, hvað er það notað í? Fylgjast með kaupum og sölum. Prenta 
límmiða. Setja fisk á uppboð. Hvað er það notað í fleira. Hvað er notað Fisknet í á 
Fiskmörkuðum? 
 

A.4 Viðtalsrammi fyrir viðtöl við útgerðaraðila 
Viðtal hjá X – dagsetning 
Gerð skjals: Bjarni Rúnar Heimisson 
Viðstaddir: X 
Spyrjandi: Bjarni Rúnar Heimisson. 
 
Spurningar 

1. Hver eru samskipti ykkar við fiskmarkaði? 
2. Hvaða upplýsingar gefa skipin ykkar til fiskmarkaða? 
3. Hver eru samskipti ykkar við RSF? 
4. Hvernig notið þið aðgang ykkur að heimasíðu RSF? 
5. Hefðuð þið áhuga á því að láta skipin ykkar senda meiri upplýsingar inn til 

fiskmarkaða eða beint inn í uppboðskerfið? 
6. Mynduð þið íhuga að taka þátt í gagnasöfnun í gegnum uppboðskerfið til að efla 

upplýsingar í hafsvæðum á íslandi? 
7. Myndu skipin ykkar geta sett sjálf upplýsingar fyrir fisk sem er að fara á uppboð? 
8. Finnst ykkur verðlag á markaði sanngjarnt? 
9. Mynduð þið afla meiri upplýsinga ef þið fenguð hærra verð? Eða hærra verð en þeir 

sem afla ekki þeirra upplýsinga (eins og t.d að senda veiðisvæði)? 
10. Eitthvað fleira sem þið viljið bæta við um uppboð á fiskmörkuðum eða notkun á 

heimasíðu RSF? 
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Viðauki B 
Fylgnifylki fyrir Y og X má sjá í töflu B.1 hér á næstu blaðsíðu. 
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Tafla B.1 Fylgnifylki Y og X í líkaninu 

 Y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 
Y 1 -0,24 0,21 -0,09 0,26 0,01 0,09 0,50 0,17 0,09 0,00 -7 0,01 0,03 0,00 0,07 0,04 0,20 0,26 0,10 -0,27 13 

x1 -0,24 1 -0,07 0,13 -0,46 0,08 -0,12 -0,11 -0,11 0,06 0,05 0,03 -0,01 -0,01 0,00 -0,10 -0,04 -0,04 -0,07 -0,04 0,24 -0,06 

x2 0,21 -0,07 1 -0,14 0,30 -0,35 0,02 0,14 0,36 -0,05 0,20 0,02 0,04 0,06 0,55 0,26 0,06 0,20 0,06 0,08 -0,08 0,08 

x3 -0,09 0,13 -0,14 1 -0,27 0,13 -0,03 -0,13 -0,06 0,03 0,02 0,04 0,01 0,01 -0,02 -0,07 -0,05 0,03 -0,09 -0,06 0,06 -0,06 

x4 0,26 -0,46 0,30 -0,27 1 -0,39 0,24 0,17 0,27 -0,07 -0,03 -0,05 0,02 0,04 0,09 0,24 0,10 0,26 0,20 0,13 -0,17 0,03 

x5 0,01 0,08 -0,35 0,13 -39 1 -0,19 -0,20 -0,18 0,15 0,01 -0,01 -0,04 -0,06 -0,19 -0,24 0,00 -0,16 0,01 -0,15 0,10 0,03 

x6 0,09 -0,12 0,02 -0,03 0,24 -0,19 1 0,15 0,53 0,03 -0,14 -0,08 -0,03 -0,03 -0,10 0,21 -0,27 0,14 0,10 0,18 0,01 -0,07 

x7 0,50 -0,11 0,14 -0,13 0,17 -0,20 0,15 1 0,18 -0,02 -0,03 -0,01 0,00 0,01 0,07 0,07 -0,01 0,13 0,11 0,15 -0,01 -0,02 

x8 0,17 -0,11 0,36 -0,06 0,27 -0,18 0,53 0,18 1 0,06 0,08 -0,10 -0,03 -0,01 0,23 0,12 -0,03 0,19 0,10 0,15 -0,04 -0,01 

x9 0,09 0,06 -0,05 0,03 -0,07 0,15 0,03 -0,02 0,06 1 0,01 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,10 0,07 0,05 0,04 0,00 0,04 -0,03 

x10 0,00 0,05 0,20 0,02 -0,03 0,01 -0,14 -0,03 0,08 0,01 1 0,61 0,16 0,14 0,21 0,20 0,10 0,03 -0,02 0,00 0,00 0,05 

x11 -0,07 0,03 0,02 0,04 -0,05 -0,01 -0,08 -0,01 -0,10 -0,06 0,61 1 0,37 0,28 0,12 0,30 0,12 -0,06 -0,07 -0,02 -0,01 0,04 

x12 0,01 -0,01 0,04 0,01 0,02 -0,04 -0,03 0,00 -0,03 0,00 0,16 0,37 1 0,83 0,04 0,13 0,07 -0,01 -0,02 0,00 -0,02 0,05 

x13 0,03 -0,01 0,06 0,01 0,04 -0,06 -0,03 0,01 -0,01 0,00 0,14 0,28 0,83 1 0,03 0,10 0,06 0,01 0,00 0,01 -0,02 0,03 

x14 0,00 0,00 0,55 -0,02 0,09 -0,19 -0,10 0,07 0,23 0,00 0,21 0,12 0,04 0,03 1 0,08 0,06 0,06 -0,05 -0,04 -0,05 0,04 

x15 0,07 -0,10 0,26 -0,07 0,24 -0,24 0,21 0,07 0,12 -0,10 0,20 0,30 0,13 0,10 0,08 1 0,07 0,10 0,03 0,11 -0,05 0,05 

x16 0,04 -0,04 0,06 -0,05 0,10 0,00 -0,27 -0,01 -0,03 0,07 0,10 0,12 0,07 0,06 0,06 0,07 1 0,01 0,01 -0,06 0,01 0,03 

x17 0,20 -0,04 0,20 0,03 0,26 -0,16 0,14 0,13 0,19 0,05 0,03 -0,06 -0,01 0,01 0,06 0,10 0,01 1 0,42 0,28 0,07 -0,01 

x18 0,26 -0,07 0,06 -0,09 0,20 0,01 0,10 0,11 0,10 0,04 -0,02 -0,07 -0,02 0,00 -0,05 0,03 0,01 0,42 1 0,11 0,05 -0,01 

x19 0,10 -0,04 0,08 -0,06 0,13 -0,15 0,18 0,15 0,15 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,01 -0,04 0,11 -0,06 0,28 0,11 1 -0,02 -0,01 

x20 -0,27 0,24 -0,08 0,06 -0,17 0,10 0,01 -0,01 -0,04 0,04 0,00 -0,01 -0,02 -0,02 -0,05 -0,05 0,01 0,07 0,05 -0,02 1 -0,14 

x21 0,13 -0,06 0,08 -0,06 0,03 0,03 -0,07 -0,02 -0,01 -0,03 0,05 0,04 0,05 0,03 0,04 0,05 0,03 -0,01 -0,01 -0,01 -0,14 1 
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