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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í nýsköpun og 

viðskiptaþróun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi var Rögnvaldur J. 

Sæmundsson og vill rannsakandi þakka honum ánægjulegt samstarf, þvert á landamæri 

og tímabelti. Þá á hann jafnframt innilegar þakkir skildar fyrir að hafa veitt aðgang að 

þeim frumheimildum sem gerðu þessa rannsókn að veruleika. Að sama skapi er rétt að 

koma á framfæri þökkum til Friðriks Vals Karlssonar og Arnrúnar Magnúsdóttur fyrir að 

hafa hleypt ókunnugum rannsakanda inn á heimili sitt og rætt við hann svo 

klukkustundum skiptir. Það er ekki sjálfgefið. 

 Þá eiga vinnuveitendurnir á fréttastofu 365, sem heimiluðu áframhaldandi störf 

meðfram rannsóknarvinnunni á Jótlandi, einnig skilið þakkir. Þar að auki hefur 

stuðningur vina og vandamanna - ekki síst sambýliskonunnar Sigrúnar Eirar Axelsdóttur - 

verið mér algjörlega ómetanlegur. 
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Útdráttur 

Sögur af kappsömum frumkvöðlum sem breyta heiminum hafa veitt innblástur frá 

ómunatíð. Þeim farnast þó misvel í tilraunum sínum, sumir frumkvöðlar leiða til 

varanlegra breytinga á meðan aðrir ná aldrei eyrum annarra. Hvað skilur eiginlega þarna 

á milli? Hvernig tekst árangursríkum frumkvöðlum að hafa áhrif á umhverfi sitt? Hvernig 

fara þeir að því að sannfæra aðra um að breyta leikreglum samfélagsins - jafnvel til þess 

eins að renna styrkari stoðum undir eigin rekstur? Í stuttu máli: Hvað gefur hugmyndum 

þeirra vigt og af hverju er hlustað á þá yfir höfuð? Þessum spurningum var leitast við að 

svara í tilfelli íslensks frumkvöðuls sem náði markverðum árangri í upphafi aldarinnar. 

Rannsóknin byggir á ítarlegri gagnaöflun og úrvinnslu á þriðja tug viðtala sem tekin 

voru undir lok fyrsta áratugar aldarinnar. Rætt var við birgja frumkvöðulsins, nána 

samstarfsmenn hans jafnt sem keppinauta og þá voru fulltrúar stuðningsumhverfisins 

einnig teknir tali. Þá var þrívegis rætt við frumkvöðulinn sjálfan, tvisvar undir lok 

fyrrnefnds áratugar og svo aftur haustið 2017. Var sú tilhögun talin geta varpað enn 

skýrara ljósi á atburðarásina sem undan var gengin - eftir að „rykið hafði sest“ öllum 

þessum árum síðar. Viðtölin voru borin saman við erlendar rannsóknir á sviði lögmætis 

og kerfisfrumkvöðlafræði með það fyrir augum að henda reiður á atburðarásinni, 

hverjar uppsprettur lögmætisins voru og hvernig það byggðist upp. Við úrvinnslu 

gagnanna myndaðist fljótt skýr mótsögn: Lögmæti frumkvöðulsins gerði honum kleift að 

hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd - á sama tíma og það dró úr vilja 

samstarfsmanna hans til að vinna að sömu hugmyndum. Þessi mótsögn á sér fáar 

hliðstæður í fræðilegum skrifum um lögmæti kerfisfrumkvöðla og er það í henni sem 

styrkur rannsóknarinnar liggur. Með hliðsjón af niðurstöðum rannsóknarinnar eru lagðar 

til nokkrar nálganir og spurningar sem fræðimenn geta tekið mið af í rannsóknum sínum 

á þessu sviði. 
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1  Inngangur 

Þó tími og rúm hafi skilið að nafnana Friðrik V. Danakonung og veitingastaðinn Friðrik V. 

á Akureyri áttu þeir þó hið minnsta eitt sameiginlegt. Hvorugur þeirra varð langlífur og 

voru margir sem syrgðu ótímabær fráföll þeirra beggja. Sá danski lést eftir 20 ár á 

valdastóli, þjakaður af drykkjuskap og gjálífi sem hafði grafið undan ítökum hans og 

aðeins níu árum eftir opnun þess akureyrska var aftur skellt í lás. Stofnefndum 

veitingastaðarins tókst þó eitt sem þjóðhöfðingjanum varð aldrei auðið. Á skömmu 

lífshlaupi Friðriks V. á Akureyri höfðu þeir aukið áhrif sín þannig að einungis örfáum 

árum eftir opnun var Friðrik V. orðinn ókrýndur konungur veitingastaða á Norðurlandi 

(Steingrímur, 2005). Til þess að tryggja staðnum og hugmyndafræðinni að baki honum 

brautargengi þurftu stofnendurnir að sannfæra fjölbreyttan hóp hagsmunaaðila um að 

róa í sömu átt; hvort sem var í hópi hráefnisframleiðenda, veitingamanna eða í 

stjórnsýslunni. Hugmyndafræði Friðriks V. skaut rótum, fyrirtæki fóru að bjóða upp á 

nýjar vörur og önnur breyttu áherslum sínum í samræmi við hina nýju strauma sem 

staðnum fylgdu. Áhrifa Friðriks V. á aðra verta og matvælaframleiðendur gætti langt 

umfram það sem ætla mætti af litlum matsölustað á landsbyggðinni. 

Þrátt fyrir það lagði staðurinn upp laupana á vormánuðum ársins 2010, tæpum 

áratug eftir að hann opnaði fyrst í látlausu, tvílyftu timburhúsi í höfuðstað Norðurlands. 

Lokuninni var slegið upp í opnuviðtölum sem „gjaldfellingu fyrir Akureyri,“ eigendunum 

bárust samúðarskeyti og tárvotir viðskiptavinir kvöddu hinn margverðlauna Friðrik V., 

rétt eins og þegnar konungsins rúmum 240 árum áður (Skapti, 2010, bls. 20-21). Þeir 

grétu ekki aðeins þá einstæðu matseld sem iðkuð var á staðnum heldur ekki síst 

brotthvarf tveggja eldhuga úr bæjarfélaginu sem höfðu haft áhrif, jafnvel varanleg, á 

veitinga- og matvælageira svæðisins. Hvernig tókst tveimur, allt að því utanaðkomandi 

frumkvöðlum að láta jafn afgerandi að sér kveða? Hvernig náðu þeir eyrum annarra og 

fengu jafnvel samkeppnisaðila til að grípa til aðgerða sem ætla má að hafi gagnast 

Friðriki V. meira en nokkrum öðrum? Hvað gaf hugmyndum þeirra vigt og hvernig tókst 

þeim að hafa áhrif? Í stuttu máli: Á hverju hvíldi lögmæti frumkvöðlanna?  
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Þessum spurningum og fleiri til verður leitast við að svara í þessari rannsókn sem 

segja mætti að væri jafnt á sviði frumkvöðlafræði og sagnfræði - og sameinar hún 

þannig áhuga- og sérsvið rannsakandans. Rannsóknin er uppbyggð með þeim hætti að 

fyrst verður litið til forsenda og fyrirvara hennar áður en aðferðafræðin að baki 

rannsókninni er reifuð. Því næst er fræðilegur grundvöllur hennar rakinn og kynntar til 

sögunnar kenningar á sviði nýsköpunar (e. innovation), kerfisfrumkvöðlafræði (e. 

institutional entrepreneurship) og lögmætis (e. legitimacy). Að því loknu verða 

stofnendur Friðriks V. dregnir fram á sjónarsviðið og kafað djúpt í sögu og 

hugmyndafræði þeirra á því tímabili sem staðarins naut við á Akureyri, á árunum 2001 

til 2010. Inn í þá sögu verða fléttaðar fræðigreinar og rannsóknir sem ýmist renna 

stoðum undir eða varpa ljósi á framvinduna sem dregin verður upp. Að endingu verða 

niðurstöður fyrri blaðsíðna dregnar saman og reynt verður að leiða af þeim lærdóm til 

handa frumkvöðlum og öðrum áhugasömum. 

Í ljósi nafngiftar veitingastaðarins verður að teljast viðeigandi að rannsakandinn hafi 

stungið af til Danmerkur svo hann gæti einbeitt sér að skrifunum, fjarri róstusamri 

atburðarás stjórnmálanna sem torvelduðu fyrri tilraunir blaðamannsins vorið 2016. Það 

gaf honum færi á að einbeita sér að annarri róstusamri atburðarás; baráttu hjónanna 

Friðriks Vals Karlssonar og Arnrúnar Magnúsdóttur fyrir upphafningu eyfirskra matvæla 

sem reynt verður að gera skil á komandi blaðsíðum. 
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2 Forsendur og fyrirvarar 

Rannsakandinn fékk veður af viðtölum, sem tekin voru á árunum 2007 til 2009, við á 

þriðja tug einstaklinga sem með einum eða öðrum hætti drógust inn í starfsemi Friðriks 

V. og tilraunir stofnenda hans til að hefja eyfirska matvælahefð upp til vegsemdar og 

virðingar. Viðtölin voru framkvæmd fyrir tvær rannsóknir sem birtar voru undir lok 

fyrsta áratugar aldarinnar: Rannsókn Kristínar Helgadóttur um áhrif svæðisbundinnar 

auðkenningar á matvælaframleiðslu Eyjafjarðar (2009) og EXPLORE, samnorræna 

rannsókn á áhrifum hágæða veitingastaða á jaðarsvæðum (Ljunggren og fl., 2010). 

Viðtölin mynda hryggjarstykkið í rannsókninni enda er hér um að ræða allt að því 

ómetanlegar frumheimildir um viðhorf viðmælendanna til hugmyndafræði og baráttu 

Friðriks Vals og Arnrúnar. Að sama skapi varpa þau góðu ljósi á hina formlegu 

birtingarmynd hugmyndafræðinnar, samtökin Matur úr Héraði sem ýtt var úr vör í maí 

árið 2006. Viðtölin gerðu rannsakandanum kleift að fá innsýn í upplifun hinna ýmsu 

aðstandenda verkefnisins af áhrifum Friðriks Vals og Arnrúnar, á tímabilinu sem um 

ræðir, sem annars hefði þurft alfarið að nálgast með öðrum, ópersónulegri leiðum; svo 

sem í gegnum fjölmiðlaumfjöllun eða annað kynningarefni þess tíma. Er það því ekki síst 

fyrir tilstilli þessara fyrirliggjandi viðtala sem áhugi rannsakandans kviknaði á þessu 

tiltekna rannsóknarefni.  

Fyrir þessa rannsókn var jafnframt tekið ítarlegt viðtal við Friðrik Val og Arnrúnu á 

heimili þeirra í Reykjavík í ágúst árið 2017. Taldi rannsakandinn að nauðsynlegt væri að 

taka þau tali nú - um tíu árum eftir að fyrsta viðtalið var framkvæmt og ríflega sjö árum 

eftir að Friðrik V. lagði upp laupana á Akureyri. Var sú tilhögun talin geta varpað enn 

skýrara ljósi á atburðarásina sem undan var gengin - eftir að „öldurnar hafði lægt“ öllum 

þessum árum síðar. Til þess að fá enn fyllri mynd af einstaka þáttum framvindunnar 

hafði rannsakandinn jafnframt samband, ýmist í gegnum síma eða tölvupóst, við 

einstaklinga sem fyllt gátu í eyður sem viðtölin skildu eftir. Ummæli þeirra eru flokkuð 

eftir þeim reglum sem um slík samskipti gilda. 

Sem sagnfræðingur gerir rannsakandinn sér grein fyrir þeirri hættu sem kann að stafa 

af nýtingu munnlegra heimilda til upprifjunar á liðnum atburðum. Honum hefur verið 
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innprentað í sínu námi hvað beri að varast við notkun slíkra heimilda og ekki síst að 

minni viðmælenda kunni að hafa skolast til þegar rifjaðar eru upp vendingar úr fjarlægri 

fortíðinni (Tosh, 2006). Munnleg saga er þó ekki alls kostar ónothæf. Hún er rík af 

ýmsum atriðum sem minna fer fyrir í öðrum tegundum heimilda. Má í því samhengi 

nefna viðhorf og lífshætti fólks, upplifun einstaklinga og tilfinningar. Tekst því oft með 

þessari aðferð „að gefa sögunni meira líf og lit en með notkun annarra sögulegra 

heimilda“ („Hvað er munnleg?“). Má því færa rök fyrir að munnlegar heimildir henti 

sérstaklega vel til rannsókna á lögmæti, sem hvílir ekki síst á viðhorfi og skynjun annarra 

(Suchman, 1995).1 Til að baktryggja sig studdist rannsakandinn einnig við gnótt annarra 

frumheimilda. Flestar voru þær ritaðar og birtust í fjölmiðlum, skýrslum og öðrum 

gögnum sem urðu til á tímabilinu. Þegar rituðum og munnlegum heimildum bar ekki 

saman voru rituðu heimildirnar látnar ráða för. 

Í ljósi þeirra gagna sem hér eru lögð til grundvallar var óhjákvæmilegt að einhver 

skörun yrði á þessari rannsókn og fyrrnefndum rannsóknum Kristínar Helgadóttur og 

norrænu fræðimannanna. Engu að síður telur rannsakandinn að henni hafi verið haldið í 

algjöru lágmarki, ekki síst fyrir þær sakir að rannsóknarefni verkefnanna þriggja eru 

frábrugðin. Í rannsókn Kristínar var sjónum beint að Mat úr héraði og auðkenni 

eyfirskrar matargerðar en sú norræna var samanburðarrannsókn á hágæða 

veitingastöðum á jaðarsvæðum - sem Friðriki V. fellur undir. Þessi rannsókn leggur hins 

vegar upp með að kanna áhrif og lögmæti frumkvöðlanna Friðriks og Arnrúnar sem og 

hugmyndafræði þeirra, er kristallaðist svo í fyrrnefndum samtökum. Þessar ólíku 

áherslur skiluðu sér í þremur frábrugðnum rannsóknum sem leiða að þremur 

sjálfstæðum niðurstöðum. Þegar stuðst var við niðurstöður Kristínar eða EXPLORE er 

þess jafnframt skilmerkilega getið. 

 Sökum eðlis viðtalanna, þar sem sjónum er oft beint að áhrifum og framgöngu 

nafngreindra einstaklega, vöknuðu ýmsar siðferðilegar spurningar um notkun þeirra við 

vinnslu rannsóknarinnar - ekki síst hvort viðmælendurnir skyldu nafngreindir eður 

ei. Rannsakandinn og leiðbeinandi hans tóku þó að lokum ákvörðun um að það skyldi 

ekki gert. Þess í stað verða viðmælendur flokkaðir eftir almennum starfsheitum eða 

stöðu þeirra gagnvart Friðriki og Mat úr héraði; s.s. hvort þeir séu 

                                                      
1 Betur verður vikið að þessu í kaflanum Lögmæti. 
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matvælaframleiðendur, birgjar, samstarfsmenn Friðriks eða úr stuðningsumhverfi 

samtakanna. Ummæli Friðriks og Arnrúnar eru þó nafngreinanleg. 

 

2.1 Viðtölin gömlu og nýju 

Viðtölin sem hér er stuðst við eru alls 30 talsins og komu viðmælendurnir úr hinum 

ýmsu öngum veitingageirans sem og víðsvegar að úr stjórnsýslunni. Á árunum 2007 til 

2009 var rætt við birgja Friðriks, nána samstarfsaðila hans jafnt sem keppninauta. Þá 

voru einstaklingar innan hins ytra stuðningskerfis verkefnisins einnig teknir tali - að 

ótöldum Friðriki sjálfum sem var svo aftur tekinn tali haustið 2017, með Arnrúnu, eins 

og áður hefur verið getið. Kynjahlutföll viðmælenda skiptust heldur ójafnt; rætt var við 

17 karla og 10 konur sem öll áttu það þó sameiginlegt að vera á vinnandi aldri, sá yngsti 

var á fertugsaldri en sá elsti kominn fram yfir sextugt. Viðtölin voru nær öll 

einstaklingsviðtöl, að frátöldum tveimur. Þar var annars vegar rætt við Friðrik og 

Arnrúnu og hins vegar við tvo matvælaframleiðendur sem jafnframt tengdust 

fjölskylduböndum.  

Fyrir viðtal sitt við Friðrik og Arnrúnu lagði rannsakandinn af stað með lista af 

almennt orðuðum spurningum sem þó tengdust rekstri Friðriks V. og tímabilinu sem hér 

um ræðir með einum eða öðrum hætti. Viðmælendunum var að sama skapi gefinn 

nokkuð laus taumur til að tjá, greina og skýra út frá því sem spurt var. Markmiðið með 

slíku hálfopnu viðtali (eða stýrðum samræðum) er að rannsakandanum gefist tækifæri á 

að hlusta á viðmælenda sinn og öðlist þekkingu á reynslu hans og upplifun. 

Rannsakandinn þarf því að gaumgæfa svör hans og fylgja honum eftir - „líkt og í dansi“ 

eins og Esterberg komst að orði (2002). Hann þarf því að sama skapi að sýna 

sveigjanleika og bregðast við eins og aðstæður og viðmælendur krefjast hverju sinni, en 

láta fyrirfram ákveðið verklag og fordóma lönd og leið (Bogdan og Biklen, 2003).  

Því hefur verið haldið fram að markmið eigindlegra rannsókna sé að gefa 

viðmælandanum kleift að ræða málefnið á þeirra eigin forsendum. Því sé mikilvægt að 

haga spurningum þannig að viðmælandanum gefist færi á tala frá eigin brjósti 

(Lichtman, 2010). Var í lengstu lög reynt að hafa þetta sjónarmið að leiðarljósi við 

framkvæmd viðtalsins, ekki síst svo það myndi endurspegla „næmi fyrir því að ólík 

sjónarhorn eru á rannsóknarefnið, að þekking er huglæg og ásköpuð og þeim gildum 
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sem bæði viðmælandi og sá er spyr hafa í heiðri“ (Jennings, 2005, bls. 104). Uppruni 

eigindlegra rannsókna liggja í fyrirbærafræði þar sem leitast er við að henda reiður á 

hvers kyns fyrirbærum út frá forsendum þeirra sem upplifa þau. Fyrirbærafræði miðar 

þannig að því að útskýra hvernig einstaklingar upplifa og skynja veruleikann (Taylor og 

Bogdan, 1998). Því voru eigindlegar aðferðir vel til þessarar rannsóknar fallnar enda 

hverfist hún í aðra röndina um greiningu á þáttum sem grundvalla lögmæti og markast 

af „venjum, gildum, skoðunum og skilgreiningum“ fólks.2 

Í eigindlegri aðferðafræði er ekki sett fram kenning eða tilgáta og þær svo prófaðar 

með gögnum heldur aflar rannsakandi gagna og greinir þau með aðferðum aðleiðslu er 

hann leitar að merkingu þeirra. Sá hátturinn var hafður á í þessari rannsókn að hið 

ítarlega viðtal við Friðrik og Arnrúnu var í upphafi lagt til grundvallar greiningunni á 

ummælum fyrri viðmælenda. Við úrvinnslu viðtalanna mátti fljótt greina nokkur stef 

sem voru fyrirferðarmeiri en önnur. Í framhaldinu voru þessi stef borin saman við hið 

nýja viðtal og ferlið endurtekið uns úr stefjunum mátti mynda flokka - verklag sem helst 

mætti líkja við aðferðir stöðugs samanburðar (e. constant comparative method) (Boeije, 

2002). Ummæli sem þóttu falla að skiptingunni, jafnt og önnur gögn sem rannsakandinn 

varð sér úti um, voru því næst felld undir viðeigandi flokka. Flokkarnir urðu á endanum 

fjórir talsins og marka þeir gróflega skiptingu meginmáls rannsóknarinnar. Þeir eru:  

➢ ⦁ Eyjafjörður 

➢ ⦁ Stuðningsumhverfið 

➢ ⦁ Samtökin Matur úr héraði 

➢ ⦁ Staða Friðriks Vals Karlssonar innan samtakanna 

Rannsóknin hverfist í kringum einn veitingastað, stofnendur hans og afmarkað tímabil í 

matarsögu Eyjafjarðar. Rannsakandinn gerir sér því grein fyrir að alhæfingargildi 

rannsóknarinnar er takmarkað og ytra réttmæti hennar lítið. Ólíklegt verður því að 

teljast að endurtaka megi atburðarásina sem hér verður greint frá og fá sömu 

niðurstöður, enda er hún afmörkuð bæði í tíma og rúmi. Engu að síður er tilviksrannsókn 

sem þessi (e. case study) um margt nytsamleg. Slíkar rannsóknir eru sagðar vel til 

greiningar fallnar á afmörkuðum tilvikum, einstaklingum, samtökum eða atburðum. Ekki 

                                                      
2 Samanber skilgreininguna á bls. 21. 
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er óalgengt að þær séu eigindlegar og styðjist því við viðtöl og önnur gögn sem renni 

stoðum undir ummæli viðmælendanna, rétt eins og gert er í þessu tifelli (Creswell, 

2007). Þau eru síðan greind til að setja viðfangsefnið í stærra samhengi, svo að draga 

megi einhverjar almennari ályktanir af rannsókninni. Því mætti jafnvel færa rök fyrir því 

að þessi rannsókn svipi til fyrri skrifa á sviði einsögu (e. microhistory) eða þykkrar 

lýsingar (e. thick description) þar sem afmörkuð tilfelli eru greind í hörgul. Með þess 

konar aðferðum megi ekki einungis komast nær sannleikanum um tilfellin heldur einnig 

átta sig betur á samhenginu og kerfunum sem umlykja þau; hvort sem þau er söguleg, 

stjórnmálaleg, félagsleg o.s.frv. Góð leið til að draga upp slíka mynd sé að „spyrja stórra 

spurninga á litlum stöðum“ (Joyner, 1991, bls. 1). 

Kathleen M. Eisenhardt (1989), sem öðrum fremur hefur verið vitnað í á þessu sviði, 

nefnir að gildi tilviksrannsókna sé þríþætt: Þær geti nýst í lýsandi frásagnir, prófað 

kenningar og að þá geti tilviksrannsóknir lagt grunn að nýjum kenningum (bls. 535). 

Helstu kostirnir við að nýta tilviksrannsóknir til kenningagerðar eru ekki síst þeir að 

líkurnar á nýrri og frumlegri kenningu eru miklar. Rekur Eisenhardt (bls. 546) það til 

úrvinnslu gagnanna sem verða til við tilviksrannsóknir og tilrauna rannsakandans við að 

bera saman heimildir sem eru oft margvíslegar og jafnvel mótsagnakenndar. Slíkar 

aðstæður verði yfirleitt til þess að „þíða þankagang“ (e. unfreeze thinking) 

rannsakandans sem leiðir til þeim mun frumlegri og sjálfstæðari kenninga fyrir vikið. 

Þessar kenningar eru þó ekki aðeins frumlegar að mati Eisenhardt heldur segir hún þær 

einnig vera traustar (bls. 547). Í ljósi þess hversu afmörkuð tilvikin eru, í þorra tilfella, og 

hversu vel rannsakandinn kafar ofan í þau í vinnu sinni eru kenningarnar oftar en ekki 

vel ígrundaðar í heimildunum sem lagðar eru til grundvallar. Það megi helst rekja til þess 

að rannsakandinn leggur ekki út frá neinni kenningu í upphafi heldur leyfir 

viðmælendum og öðrum gögnum að segja sína sögu. Heimildirnar sem hann aflar eru til 

hliðsjónar allt frá upphafi og getur þessi trúnaður við gögnin skapað ákveðna nánd við 

rannsóknarefnið - „hvernig það er skynjað, lyktar, virðist. Í rannsóknum okkar föllum við 

í auknum mæli fyrir mikilvægi fyrirbæra sem eru ómælanleg. Við þurfum að vera í nánari 

tengslum [við rannsóknarefnin],“ sagði Mintzberg þegar hann lýsti rannsóknum eins og 

þeirri sem hér um ræðir (1979, bls. 587). Er það ekki síst af þessum sökum sem 

fræðimenn (s.s. Garud og fl., 2002; De Holan og Phillips, 2002; Tracy og fl., 2011) hafa 
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talið eigindlegar tilviksrannsóknir henta vel til rannsókna á hinni svokölluðu 

kerfisfrumkvöðlafræði (Leca og fl., 2009, bls. 22) - sem nú verður kynnt til sögunnar.  
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3 Fræðilegur bakgrunnur 

Þeir sem hafa viljað henda reiður á hlutverki nýsköpunar í hagkerfum nútímans hafa 

oftar en ekki gripið niður í útskýringar þeirra Schumpeters (1942, 1976) og Kirzners 

(1984) sem með hugmyndum sínum hafa öðrum fremur mótað frumkvöðlafræðin.3 

Schumpeter leit svo á að nýsköpun væri liður í hag- og samfélagsþróun ríkja og að baki 

henni stæði frumkvöðullinn sem með störfum sínum kynnti til sögunnar nýjar vörur, 

nýja framleiðsluferla, áður óþekktar uppsprettur hráefnis, nýjar aðferðir við 

samsetningu fyrirliggjandi aðfanga eða opnaði á nýja markaði. Í augum Schumpeters eru 

hagkerfi heimsins í stöðugu jafnvægi og endurnýja sig sífellt nema fyrir tilstilli einhvers 

konar áreitis. Að hans mati er það hlutverk frumkvöðla innan hagkerfanna að framkalla 

slíkt áreiti með nýsköpun sinni og verða þannig til þess að jafnvægi hagkerfanna raskist - 

hringrásin riðlist. Þessi röskun verði svo til þess að svigrúm myndist fyrir aukna 

verðmætasköpun og hagnað sem myndar grundvöll fyrir aðra til að fylgja í fótspor 

frumkvöðulsins. Það sé svo í höndum þeirra sem á eftir koma að fínpússa og 

betrumbæta nýsköpun frumkvöðulsins sem síðan festir nýjabrumið betur í sessi og leiðir 

til breyttra atvinnuhátta. Þessu ferli gaf Schumpeter nafnið „skapandi eyðilegging“ (e. 

creative destruction) og kristallar það hvernig nýsköpun getur leitt til þess að nýir 

framleiðsluhættir úrelti eða „eyði“ þeim sem fyrir eru. 

Hugmyndir Kirzners um hinn árvökula (e. alert) frumkvöðul hafa að sama skapi sett 

svip sinn á frumkvöðlafræðin, ekki síst fyrir þær sakir að þær koma úr allt annarri átt en 

kenningar Schumpeters. Þó báðir líti svo á að frumkvöðullinn gegni mikilvægu hlutverki í 

hagkerfum heimsins er Kirzner þeirrar skoðunar að með starfsemi sinni komi 

frumkvöðullinn á jafnvægi í alla jafna óstöðugu atvinnulífi. Líkt og Hayek gerði á undan 

honum heldur Kirzner því fram að þekking sé dreifð og tvístruð meðal hagkerfa heimsins 

og fyrir þær sakir leiti markaðir úr jafnvægi. Sökum þessa myndist markaðsbrestir sem 

endurspeglist í því að vörur og aðföng séu ýmist ekki verðmetin í samræmi við 

raunverulegt virði eða þau séu vannýtt með einhverjum hætti frá markaði til markaðar. 

                                                      
3 Fleiri fræðimenn mætti nefna í þessu samhengi en til einföldunar er hér stuðst við afmörkun Garud 

og félaga (2007). 
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Það er svo fyrir tilstilli árvekni frumkvöðulsins sem honum tekst að bera kennsl á 

tækfæri sem felast í þessum brestum sem öðrum hefur áður yfirsést. Þannig dreifir 

frumkvöðullinn vitneskjunni milli markaðssvæða og verður það til þess að jafna út 

óstöðugleikann í efnahagskerfinu; hann leiðir til betri nýtingar hráefna og sameinar áður 

ótengda markaði. Kirzner var ekki þeirrar skoðunar að frumkvöðullinn byggi endilega yfir 

einhverri vitneskju sem aðrir í kringum hann gerðu ekki. Hann væri hins vegar þeim 

kostum gæddur að eiga hægara um vik með að uppgötva það „sem væri handan 

hornsins. Í rauninni er þetta hæfileikinn til þess að vita hvar þú átt að leita að vitneskju,“ 

útskýrði Kirzner (1984, bls. 3).  

 

3.1 Eru institutional entrepreneurs „stofnanafrumkvöðlar“? 

Þrátt fyrir að ekki sé um auðugan garð að gresja þegar kemur að íslenskum fræðiskrifum 

um það afbrigði frumkvöðla sem á ensku hefur verið kallað „institutional entrepreneur“ 

virðist sem að þýðingin „stofnanafrumkvöðlar“ hafi notið hvað mestrar hylli hér á landi.4 

Þrátt fyrir að þýðingin sé góðra gjalda verð er hún ekki alls kostar ákjósanleg enda hefur 

slík beinþýðing óneitanlega í för með sér hugrenningatengsl við það sem kalla mætti 

„eiginlegar stofnanir;“ svo sem ráðuneyti, skóla, sjúkrahús og aðra opinbera lögaðila. Að 

því leytinu til er þýðingin takmarkandi og ógagnsæ enda er hér ekki um að ræða 

frumkvöðla sem starfa endilega innan veggja slíkra stofnana. Til að komast hjá slíkum 

misskilningi hefur rannsakandinn heldur ákveðið að þýða institutional entrepreneurs 

sem „kerfisfrumkvöðlar.“5  

Þó svo að forskeytið „kerfis-“ sé ef til vill ekki gagnsætt í hugum margra er það þó 

þeim kostum gætt að svipa meira til þess regnhlífarhugtaks sem „institution“ í raun er. 

Það tekur ekki einungis til hinna eiginlegu stofnana samfélagsins heldur einnig til 

annarra „kerfa,“ jafnt formlegra kerfa; svo sem hinna ráðandi afla, regluverks og 

stofnanaumhverfis - sem og óformlegra; má þar nefna hefðir, venjur og aðrar óskrifaðar 

reglur. Hoffmann (1999) leit svo á að kerfin grundvölluðu í raun skipulagsheildir; 

                                                      
4 Þessa þýðingu má t.a.m. finna í tveimur meistararitgerðum; annars vegar í viðskiptafræði (Hildur 

Hrönn Oddsdóttir, 2013) og hins vegar í stjórnun og stefnumótun (Gissur Kolbeinsson, 2013). 

5 Rannsakandinn vill þakka Ágústu Þorbergsdóttur, málfræðingi hjá Stofnun Árna Magnússonar, fyrir 

veitta aðstoð við þýðingu hugtaksins. 
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kristölluðu hvað þær væru og væru ekki, hverju væri tekið sem gefnu og endurspegluðu 

að sama skapi hvaða breytni og hegðun væri viðeigandi innan þeirra. Að þessu sögðu 

telur rannsakandinn því ótækt að tala um „institution“ sem „stofnanir“ í þessu samhengi 

og mun því leitast við að þýða það sem „kerfi“ á komandi blaðsíðum. Hann gerir sér þó 

fulla grein fyrir hugsanlegum árekstri þýðingarinnar við hugtök á borð við 

„nýsköpunarkerfi“ (e. innovation system), tilvist fræðigreinarinnar „stofnanahagfræði“ 

(e. institutional economics) og að jafnvel væri réttara að tala um „institutions“ sem 

„reglur“ í einhverjum tilfellum. Engu að síður taldi rannsakandinn að samræmið í 

rannsókninni yrði skýrara ef stuðst væri við eitt hugtak, kerfi, í stað þess að tala um 

stofnanir eða reglur á víxl. Þegar óljóst kann að vera til hvaða hugtaks er verið að vísa er 

enskt heiti látið fylgja með til útskýringar. 

3.2 Kerfi 

Hvers konar kerfi; sama hvort um sé að ræða félagsleg, hagræn eða stjórnarfarsleg, hafa 

„djúpstæð áhrif“ á nýsköpunarferlið (Bylund & McCaffrey, 2017). Fræðimönnum hefur 

þó reynst þrautin þyngri að útskýra nákvæmlega hvernig kerfin hafa þessi áhrif og hafa 

„tiltölulega fáar rannsóknir“ verið gerðar á þeim „kerfislegu forsendum sem heimila eða 

hindra virkni nýsköpunar“ (Dorado og Ventresca, 2013). Allt fram á níunda áratug 

síðustu aldar lögðu fræðimenn áherslu á það í skrifum sínum um kerfiskenningar (e. 

institutional theory) hvernig fyrirliggjandi kerfi hefðu áhrif á einstaklinga og fyrirtæki 

sem innan þeirra þrifust. Þeir reyndu að varpa ljósi á tilkomu formlegra og óformlegra 

staðla sem til yrðu með kerfisvæðingu (e. institutionalization) hefða og venja og leiddu 

að lokum til aukinnar einsleitni (e. isomorphism) innan kerfisins (DiMaggio & Powell, 

1983). „Kerfi draga úr óvissu með því að búa til væntingar um hvernig aðrir munu hegða 

sér. Þau hjálpa okkur að ákveða hvað við gerum því við teljum okkur vita hvað aðrir 

myndu gera í sömu sporum,“ sagði Beckert (1999, bls. 782) og skilgreindi síðar 

kerfisvæðingu sem: „Samskiptaferlið sem verður til þess að einstaklingar átta sig á að 

væntingar þeirra til annarra munu ekki enda með vonbrigðum.“ Hvers kyns breytingar á 

kerfum voru þannig útskýrðar með vísunum í „ytri áföll,“ svo sem stríð, kreppur eða 

aðrar umfangsmiklar félagslegar hremmingar (Rao og Giorgi, 2006). 

Þessi áhersla sætti þó gagnrýni fyrir að útiloka einstaklinginn og takmarka verulega 

möguleika hans á því að hafa áhrif á fyrrnefnd kerfi. „Kerfin verða ekki til að sjálfu sér. 



18 

Fólki verður að vera talin trú um að það geti eitthvað gert. Einhver verður að vekja 

athygli almennings á þessum málum, leggja til hvatninguna svo hlutum verði komið í 

verk“ (Rao og Giorgi, 2006, bls. 271). Einstaklingurinn hlaut hins vegar uppreist æru 

þegar DiMaggio (1988) kynnti hann til leiks sem kerfisfrumkvöðul sem hagnýtti aðföng 

til að breyta fyrirliggjandi kerfum, sem og að skapa ný kerfi, sér og starfsemi sinni til 

hagsbóta. Sambandið milli kerfanna og frumkvöðulsins var því ekki lengur einhliða, 

hvort gat haft áhrif á annað.  

Nýsköpunarstarf innan kerfa getur tekið á sig hið minnsta þrjár einfaldar myndir að 

mati Bylund og McCaffrey (2017): Í fyrsta lagi umber hefðbundin nýsköpun yfirleitt þau 

kerfi sem fyrir eru (1). Finnist frumkvöðlum kerfin hins vegar vera ósanngjörn eða 

óhagstæð geta þeir annað hvort sneitt hjá áhrifum þeirra (2) eða breytt þeim, í anda 

kerfisfrumkvöðla (3). Þannig mætti í raun færa rök fyrir því að öll frumkvöðlastarfsemi 

hafi áhrif á þróun kerfa; að umbera kerfi rennir styrkari stoðum undir þau (1), að sneiða 

hjá þeim ber brigður á áhrif þeirra (2) og breytingar á kerfum eru til þess fallnar að 

umbylta þeim eða jafnvel skipta þeim út fyrir önnur (3). Þannig er ljóst að 

frumkvöðlastarf og kerfi hafa umtalsverð áhrif á hvort annað (Mutch, 2007). 

Tilkoma einstaklingsins varð til þess að beina sjónum fræðimanna í auknum mæli að 

rannsóknum á sviði kerfisfrumkvöðlafræði (e. institutional entrepreneurship) enda vakti 

tilvist slíkra frumkvöðla upp mótsagnakenndar spurningar. Í grundvallaratriðum snerust 

þær um getu aðila, sem eiga sjálfir að vera fastir í viðjum fyrirliggjandi kerfa, til að losa 

sig undan þrýstingi kerfanna og hugsa sjálfstætt. Hvernig geta einstaklingar og 

skipulagsheildir lagt stund á nýsköpun ef þankagangur þeirra og breytni ákvarðast af 

sömu kerfum og þau vilja breyta? Þessi spurning lýtur að því sem kallað hefur verið 

„mótsögnin um innfellt atbeini“ (e. The paradox of embedded agency) og hverfist um 

orðræðuleg tengsl einstaklinga og kerfanna sem umlykja þá (Battilana, 2006). Kerfi aftra 

nefnilega ekki aðeins breytni einstaklinga - þau eru að sama skapi fyrst og fremst 

tilkomin vegna breytni þeirra (DiMaggio og Powell, 1983). Mikilvægt sé því að hafa í 

huga að öll hlutdrægni sem sögð er þrífast innan kerfa er tilkomin vegna hlutdrægni 

einstaklinga; hún sé ekki sjálfsprottin heldur sköpuð. Einstaklingar eigi til að líta svo á að 

fyrirliggjandi kerfi hafi verið þar frá örófi alda - enda sé fólkið sem innleiddi kerfin og 

fólkið sem finnst þau aftra atbeina sínu yfirleitt ekki það sama (Battilana, 2006).  
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 Þá hafa verið færð rök fyrir því að lögmál og reglur sem grundvalla kerfin séu ekki 

endilega í fullkomnu samræmi. Þess í stað eigi þau oft í innbyrðisátökum um áhrif og séu 

jafnvel í mótsögn hver við aðra. Þess vegna geti kerfisreglur (e. institutional rules) ekki 

framkallað algild og samhljóða leiðbeiningar sem einstaklingar innan kerfanna skulu fara 

eftir. Þessir innri árekstrar búi þannig ekki aðeins til svigrúm fyrir einstaklinga til að taka 

geðþóttaákvarðanir heldur geri þær jafnvel nauðsynlegar (Beckert, 1999, bls. 780). Það 

að fræðimenn hafi bent á þessar mótsagnir innan kerfanna hefur orðið til þess að festa 

betur í sessi hugmyndina um atbeina einstaklingsins og burði hans til að hafa áhrif á 

umhverfi sitt. Þessu, í tilfelli menningar, hefur þannig verið líkt við verkfærakassa sem 

frumkvöðullinn getur notað til að velja það sem hann telur sig geta nýtt til að hrinda 

fyrirætlunum sínum í framkvæmd (Beckert, 1999). 

Eftir greiningu sína á rúmlega 140 ritum um kerfisfrumkvöðlafræði, sem voru óháð 

innbyrðis, drógu Pacheco og félagar (2010) þá ályktun að greina megi tvo meginstrauma 

í fræðilegri umfjöllun um fyrirbærið. Annað hvort megi skipa fræðimenn í sveit með 

þeim sem hafa lagt áherslu á hagfræðihlið kerfisfræðanna eða þá að skrif þeirra falli í 

flokk félagsfræðiskotinna kerfiskenninga. Þrátt fyrir áherslumun eigi straumarnir það 

sameiginlegt að gera ráð fyrir því að einstaklingurinn hafi atbeina til að hrinda 

kerfisbreytingum í framkvæmd í nafni eiginhagsmuna. Til þess að geta talist 

kerfisfrumkvöðull þurfi einstaklingur því ekki einungis að hafa náð að rífa sig úr fjötrum 

fyrirliggjandi regla og venja, sem grundvalla ráðandi kerfi, heldur verður þeim einnig að 

takast að innleiða í kerfin hinar nýju reglur, starfshætti eða hugmyndafræði sem þeir 

hafa sjálfir náð að beisla (Garud og fl., 2007, bls. 962).  

Þessari skilgreiningu mótmælir Battilana (2006), ekki síst á þeim forsendum að hún sé 

takmarkandi og svari ekki þremur grundvallarspurningum: Ef breytingarnar eru drifnar 

áfram af sérhagsmunum einstaklinga, þurfa þeir þá ekki að vera meðvitaðir um að þeir 

séu að hagræða kerfunum í kringum sig til að geta talist kerfisfrumkvöðlar? Þurfa þeir að 

vera virkir þátttakendur í innleiðingu kerfisbreytinganna og að lokum; ef þeir taka virkan 

þátt, hvað þurfa breytingarnar að ganga langt til að einstaklingarnir teljist 

kerfisfrumkvöðlar? (Battilana, 2006, bls. 657). Einstaklingar geti nefnilega verið 

ómeðvitaðir um að þeir séu að breyta á skjön við fyrirliggjandi kerfi en þrátt fyrir það ýtt 

undir kerfisbreytingar. Einstaklingarnir sjálfir þurfi að sama skapi ekki að stuðla að því að 
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hegðun þeirra sé kerfisvædd að mati Battilana, nóg sé að þeir kynni til sögunnar nýja 

breytni til að geta talist kerfisfrumkvöðlar (bls. 658).  

Þrátt fyrir að hafa í seinni tíð viðurkennt mikilvægi breytinga í auknum mæli hefur 

fræðileg umfjöllun um kerfi áfram einkennst af áherslunni á samfellu í lífshlaupi þeirra 

(e. continuity). Fræðiskrif um nýsköpun og frumkvöðla hafa hins vegar lagt ríka áherslu á 

breytingar en um leið gengist við því að það geti verið strembið að gera þær að 

veruleika sökum innbyggðrar kerfistregðu. Að spyrða þessar tvær fræðigreinar saman í 

eina, kerfisfrumkvöðlafræði, er því að mati Garud og félaga (2007) til þess fallið að 

henda betur reiður á hvernig og hvers vegna sumar nýjungar - til að mynda nýjar 

áherslur eða skipulagsheildir - líti dagsins ljós og hvernig þeim muni farnast með tíð og 

tíma (bls. 960). 

Þær breytingar sem rekja má til nýsköpunar bera eðli málsins samkvæmt með sér 

fráhvarf frá einhverjum fyrirliggjandi venjum í kerfunum sem þær spretta úr. Því skyldi 

engan undra að slíkum breytingum kynni að vera tekið fálega af þeim aðilum innan 

kerfanna sem hafa reitt sig á fyrra fyrirkomulag í störfum sínum (Eisenstadt, 1980). Það 

getur reynst þrautin þyngri að sannfæra þessa aðila um ágæti breytinga, þá sérstaklega 

ef hagsmunaaðilarnir eru ólíkir innbyrðis og keppa að mismunandi markmiðum 

(Lounsbury og Glynn, 2001, bls. 552). Ekki bætir úr skák að nái nýsköpunin fótfestu og 

komist í dreifingu kemur hún til með að hafa áhrif á fleiri, jafnvel áður ótengda aðila sem 

kunna að draga nýjabrumið í efa og þarf hugmyndin því að hefja lífróður sinn á áður 

óþekktum miðum. Aðferðum frumkvöðla við að fá ólíka aðila til að sameinast um 

kerfisbreytingar hefur því verið líkt við „stjórnunarlegt jú-jitsú“ (e. political jujitsu) enda 

þurfi kerfisfrumkvöðlar að beina „kröftum kerfisins gegn því sjálfu“ (Levy, 2007, bls. 

976). 

Garud og félagar (2007) segja því ljóst að tilkoma breytinga á fyrirliggjandi kerfum sé 

hvorki einfalt né fyrirsjáanlegt ferli þar sem það helgast af stöðugum 

samningaviðræðum og málamiðlunum. Það sem einum þykir breyting til bóta kann 

annar að telja vega að lífsviðurværi sínu. Er það ekki síst í ljósi þessara málamiðlana sem 

fræðimenn hafa hafnað þeirra hugmynd að barnaleikur sé að innleiða kerfisbreytingar í 

upprunalegri mynd en hafa þess í stað lagt áherslu á að rannsaka hvernig þessar 

samningaviðræður hafa áhrif á þær breytingar sem að lokum verða ofan á (t.d. Zilber, 



21 

2007). Til þess að draga úr slíkum árekstrum og auka líkurnar á að frumkvöðlastarfsemi 

skjóti rótum er mikilvægt að frumkvöðullinn og hugmyndir hans hafi „lögmæti“ (e. 

legitimacy) til að ná eyrum efasemdarmanna sem nú skal vikið að. 

3.3 Lögmæti 

Einn af hornsteinum kerfiskenninga eru þær röksemdir sem taldar eru grundvalla tilvist 

kerfisbreytinga - þrátt fyrir að tilhneiging kerfa sé að ýta undir einsleitni. Ein af þessum 

röksemdum endurspeglast í hugmyndinni um lögmæti. Suddaby og Greenwood (2005) 

sögðu til að mynda að ljóst væri að ný tækni, nýjar starfsaðferðir eða nýjar 

skipulagsheildir hlytu að spretta fram fyrir tilstilli fyrirkomulags (e. mechanism) sem ýtti 

undir að litið væri á aðra valkosti, þrátt fyrir að vera kannski tæknilega fullkomnari, sem 

minna „eftirsóknarverða, viðurkennda eða viðeigandi“ (bls. 35). Þetta fyrirkomulag 

sögðu þeir felast í lögmæti nýjunganna - sem væri lykilþáttur í tilkomu nýrra 

skipulagsheilda sem og því hvernig þeim reiddi af. Í riti sínu Managing Legitimacy lagði 

Mark C. Suchman (1995) fram eftirfarandi skilgreiningu sem öðrum fremur hefur sett 

svip sinn á skrif fræðimanna um lögmæti: 

Lögmæti er sú almenna (1) skynjun eða ætlun (2) að aðgerðir einhvers séu 
eftirsóknarverðar, viðurkenndar eða viðeigandi innan samfélagsmótaðrar 
formgerðar (3) sem markast af venjum, gildum, skoðunum og skilgreiningum 
(bls. 574).6 

Að mati Suchman (1995) er lögmæti almennt (1) í þeim skilningi að það rekur rætur 

sínar til breytni, afreka og viðurkenningar úr fortíð þess sem það öðlast. Lögmætið sem 

einstaklingur eða fyrirtæki aflar sér hvílir á sögulegum rótum og ætti þannig að geta 

staðið af sér einstaka frávik. Þeir einstaklingar eða fyrirtæki sem bregða út af vananum 

ættu því ekki að eiga á hættu að glata öllu lögmæti sínu á einu bretti enda byggir 

lögmæti þeirra á afrekum í fortíðinni sem gefur þeim færi á að afskrifa hliðarsporið sem 

einstaka tilvik.  

Það að lögmæti byggi á skynjun eða ætlun (2) gefur að sama skapi til kynna að það 

hvíli á samspili: Lögmætið grundvallast á viðhorfi utanaðkomandi aðila til þess sem 

                                                      
6 Þýðing rannsakanda á: „Legitimacy is a generalized percetion or assumption that the actions of an 

entity are desirable, proper or appropriate within some socially constructed systems of norms, values, 

beliefs and definitions.“  
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óskar lögmætisins. Það felur í sér að þrátt fyrir að einhver kunni að öðlast lögmæti þá sé 

það raunverulega aldrei fullkomlega í hans eign - lögmætið byggir á upplifun annarra og 

verður þannig til á milli þess skynjaða og þess sem skynjar. Lögmætið hvílir og viðhelst 

því engu minna á huglægum en hlutlægum forsendum (Suchman, 1995).  

Lögmætið er samfélagslega mótað (3) að því leytinu til að breytni þess lögmæta 

verður að eiga sér einhverja samsvörun í gildum og venjum þess samfélags sem það lifir 

og hrærist í. Ef að hegðun fyrirtækja eða einstaklinga stangast á við þessi skráðu jafnt 

sem óskráðu viðmið gæti þeim þannig reynst þrautin þyngri að byggja upp lögmæti sitt. 

Lögmæti aðila grundvallast því á skoðunum og upplifunum fjöldans - sem að sögn 

Suchman (1995) felur óneitanlega í sér að lögmætið ætti að geta staðið af sér einstaka 

fráviksskoðanir. Fyrirtæki hafa þannig svigrúm til að hegða sér á skjön við gildismat fárra 

að því gefnu að breytni þeirra njóti enn stuðnings þorra einstaklinga. 

Þó svo að skilgreining lögmætis liggi fyrir er aðeins hálf sagan sögð því enn er ósagt 

hvers vegna fyrirtæki og einstaklingar reyna að öðlast jafnt sem auka lögmæti sitt. 

Ástæðurnar sem búa þar að baki kunna að vera margvíslegar en Suchman (1995) telur 

þó að tilgang lögmætis megi greina í tvo meginstrauma: 

Annars vegar reyni fyrirtæki og einstaklingar að auka lögmæti sitt til að skjóta styrkari 

stoðum undir starfsemi sína, hugmyndir eða trúverðugleika sinn. Fyrirtæki sem talin eru 

lögmæt geta þannig ekki einungis búist við því að aðrir telji eftirsóknarvert að eiga við 

þau viðskipti (og aukið þannig líkurnar á langlífi rekstursins) heldur einnig að starfsemi 

þeirra teljist mikilvægari, stöðugri og meira traustvekjandi en ella. Þetta á ekki síst við í 

tilfelli nýrra fyrirtækja eða frumkvöðla, sé lögmæti þeirra mikið á fólk auðveldara með 

að réttlæta fyrir sjálfum sér og öðrum það sem felst í nýjabrumi þeirra - ekki síður en að 

eiga hægara um vik að skilja hvað býr því að baki (Jepperson, 1991).  

Hinn meginstraumurinn, sem mikilvægt er að líta til þegar tilgangur lögmætingar er 

annars vegar, er hvort fyrirtæki eða einstaklingar sækist eftir virkum eða óvirkum 

stuðningi annarra við hugmyndir sínar eða starfsemi. Til að mynda þyrfti fyrirtæki sem 

sæktist einungis eftir því að nærumhverfi þess léti það afskiptalaust ekki mikið lögmæti 

fyrir starfsemi sína - ólíkt einhverju sem krefðist mikillar aðkomu almennings, 

sérstaklega ef það ætti í samkeppni við aðra sambærilega aðila eða hugmyndir 

(DiMaggio, 1988). Til þess að geta tryggt slíka aðkomu þyrftu fyrirtækin, samtökin eða 
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hugmyndirnar að baki þeim að samrýmast gildum þeirra sem leggðu lóð sín á 

vogarskálarnar ef vel á að takast. Þessi gildi mótast sem áður segir í samfélagi sem 

markast af hefðum og venjum og því ljóst að vilji innblásnir frumkvöðlar fá fólk til 

leggjast á sveif með hugmyndum sínum verða þær að eiga sér skírskotun í veruleika sem 

fólk samsvarar sig með (Suchman, 1995). Þannig aukist líkurnar á því að hugmyndirnar 

nái að skjóta rótum og verði sjálfbærar (e. self-replicating).     

 Í sama streng tóku Suddaby og Greenwood (2005) sem sýndu fram á að lögmæti 

hvers kyns nýsköpunar, og þá sérstaklega á árdögum hennar, grundvallaðist á 

skiljanleika hennar (e. comprehensibility) í augum annarra. Því verði nýsköpunin að hafa 

snertingu við þau kerfi sem fyrir eru (Suddaby og Greenwood, 2005, bls. 58). 

 Í því ljósi er ekki síður mikilvægt fyrir frumkvöðulinn að honum takist að ramma inn 

(e. frame) hugmyndir sínar með þeim hætti að aðrir átti sig á og skilji hvað hann ætlar 

sér. Það gerir hann ýmist með því að bera kennsl á vandamálið sem hann vill leysa (e. 

diagnostic framing) eða leggja til lausn á vandamálinu (e. prognistic framing). Rammar 

gegna mikilvægu hlutverki við merkingarsköpun því þeir „leggja til kerfi sem gera 

einstaklingum kleift að staðsetja, skynja, bera kennsl á og stimpla atvik í lífi þeirra og 

heiminum umhverfis þá. Með því að gefa viðburðum og uppákomum merkingu tekst 

römmum að koma skipulagi á upplifanir [fólks] og stýra hegðun, jafnt fyrir einstaklinga 

sem og fyrir fjöldann“ (Rao og Giorgi, 2006, bls. 272). 

„Lögmæti hverrar nýrrar kerfishugmyndar (e. institutional logic) hverfist þannig um 

það hversu vel hún nær að tengjast fyrirliggjandi kerfishugmyndum,“ sögðu Misangyi og 

félagar (2008) og bættu jafnframt við að andstæðingar breytinganna ættu til að leggja 

stein í götu nýju hugmyndanna með því að benda á misræmið milli þeirra og kerfanna 

sem fyrir eru (bls. 758). Að sama skapi bentu Seo og Creed (2002) á það að 

kerfisfrumkvöðlar gerðu slíkt hið sama: Þeir hagnýttu sér innbyggðar mótsagnir (e. 

contradictions) í fyrirliggjandi kerfum sér til framdráttar. Þeir sem væru næmari en aðrir 

fyrir slíkum mótsögnum væru þannig ekki einungis líklegri til að sjá tækifæri í þeim 

heldur einnig líklegri til að nýta þau. Því má ætla að kerfisfrumkvöðlar séu í hópi með 

Kirznerískum-frumkvöðlum sem eru árvökulir og sjá tækifæri í því sem öðrum hefur 

yfirsést (Kirzner, 1984; Shane og Venkataraman, 2002). 
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3.4 Samspil kerfa og frumkvöðulsins 

Þessi tækifæri sem frumkvöðlar hagnýta sér hafa verið skilgreind sem „líkurnar á því að 

tiltekin kerfi geti gert frumkvöðlum kleift að átta sig á - og kynna til sögunar - nýja 

breytni, sem og að öðlast aðföngin til að hún nái að skjóta rótum“ (Dorado, 2005). 

Skilgreiningin hvílir ekki aðeins á kenningum um hinn árvökula frumkvöðul heldur einnig 

á rannsóknum í félagsfræði sem einblína á getu einstaklinga til að virkja stuðning (e. 

mobilization of support) við hugmyndir sínar. Í þeirra augum felst skilgreiningin á 

tækifærum ekki síst í „líkunum á því að einstaklingurinn geti aukið ítök sín“ og nýtt þau 

til að hafa áhrif á kerfin í kringum sig (McAdam, 1996). Í stuttu máli: Samkvæmt þessum 

tveimur rannsóknarsviðum verða tækifærin til kerfisbreytinga til þegar einstaklingar sjá 

þau fyrir sér og bjóða öðrum að taka þeim opnum örmum. 

Geta einstaklinga til þess að koma auga á þessi tækifæri innan kerfanna ræðst þó 

af ýmsum þáttum. Einn þeirra, sem á sérstaklega við í tilfelli þessarar rannsóknar, er 

staðsetning þeirra innan félagsneta (e. social networks), þ.e. við hvaða einstaklinga þeir 

hafa bein tengsl. Howard E. Aldrich, sem byggði skrif sín á rannsóknum fyrri 

tengslanetafræðinga (eins og t.d. Burt, 1992), sýndi með ítarlegum hætti fram á hvernig 

misleitni (e. heterogenity) og styrkur tengslanetsins sem frumkvöðullinn býr að markar 

getu hans til að átta sig á tækifærunum í kringum sig (Dorado, 2005). Einstaklingar sem 

virka sem miðlarar á milli tengslaneta hafi aðgang að meiri upplýsingum og aðföngum 

en aðrir og eru því í þeirri forréttindastöðu að geta betur áttað sig á tækifærunum innan 

kerfanna. Með starfi sínu tengi miðlarar saman hópa einstaklinga sem alla jafna væru 

ekki í miklum samskiptum og fylla þeir þannig upp í göt í tengslanetum annarra (e. 

structural holes) (Burt, 1992).  

Kerfisfrumkvöðullinn þarf þó ekki aðeins að hafa aðgang að upplýsingum og 

aðföngum. Vilji hann hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd og framkalla breytingar 

þarf hann að virkja úrræðin sem honum standa til boða (e. resource mobilization), nær 

undantekningalaust í slagtogi við aðra (Dorado, 2005). Fræðimenn sem hafa beint 

sjónum sínum að tilkomu nýrra skipulagsheilda, sem jafnframt á við tilfelli Friðriks V. og 

samtakanna Matur úr héraði, hafa greint ferlið að baki virkjuninni - og er oftar en ekki 

vísað til útlistunar DiMaggio (1988) í þessum efnum. Fyrst þurfi frumkvöðullinn að 

skilgreina markmiðið. Því næst aflar hann stuðnings annarra við markmiðið. Að lokum, í 

slagtogi við hina nýfengnu stuðningsmenn, leitar hann samkomulags við einstaklingana 
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og fyrirtækin sem eiga ríkra hagsmuna að gæta innan fyrirliggjandi kerfis. Að þessu 

verður þó ekki hlaupið og ætli frumkvöðlum að takast ætlunarverk sitt eru þeir sagðir 

þurfa að búa yfir umtalsverðum stjórnunarhæfileikum (e. politically skilled). Fligstein 

(2001) fullyrti í þessu samhengi að kerfisfrumkvöðlar þyrftu ekki síður að reiða sig á 

félagsfærni sína (e. social skills), eins og hæfni þeirra í að semja við og sannfæra aðra, en 

önnur aðföng. Færum kerfisfrumkvöðlum hefur því verið lýst sem „hvetjandi 

einstaklingum sem sannfæra grunlausa, óvissa eða vantrúaða aðila um að kanna 

möguleikana sem samstarf hefur upp á að bjóða“ (Dorado, 2005, bls. 391). Lögmæti 

þeirra í þessu sannfæringarferli markast af þremur þáttum: Trúverðugleika þeirra í 

augum aðilanna sem eiga í hlut, þekking þeirra á vandamálunum sem stefnt er að því að 

leysa og sannfæringu annarra um að kerfisfrumkvöðlarnir séu sanngjarnir og 

óhlutdrægir - en vikið verður sérstaklega að síðastnefnda þættinum síðar í þessum 

skrifum. Þá eru þeir sagðir fljótir að átta sig á gagnsemi samstarfs, henda auðveldlega 

reiður á umhverfi sínu sem og að sjá fyrir sér afleiðingar fyrirhugaðra aðgerða - ásamt 

því að vera mælskir, framkvæmdaglaðir og að eiga ekki í miklum vandræðum með að 

viðhalda baráttuþreki samstarfsmanna sinna (Levy, 2007). Af vitnisburði 

samferðamanna Friðriks er ljóst að sumir þessara þátta eiga við veitingamanninn, aðrir 

ekki, en allir áttu þeir þó eftir að skjóta upp kollinum í sögunni sem nú verður rakin. 
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4 Hugsjónin fæðist 

Hvað gerist eftir hundrað ár ef við stöndum ekki upp og verðum stolt af því 
sem við eigum. Verður þá jólamaturinn okkar léttreyktur lambahryggur frá 
Nýja-Sjálandi? (Guðrún, 2006, bls. 29). 

Það mun seint teljast heillavænlegt að hefja nýja öld á atvinnuleysi. Það var engu að 

síður raunin hjá Friðriki Val Karlssyni, þrítugum matreiðslumanni, sem fékk 

uppsagnarbréf í hendurnar frá yfirmönnum sínum á veitingastaðnum Karólínu á 

Akureyri undir lok árs 2000. Þegar fram liðu stundir átti uppsögnin þó eftir að reynast 

vendipunktur á ferli veitingamannsins. Hún neyddi hann til að „hugsa sinn gang“ og 

leggja á ráðin um næstu skref á ferlinum. Friðrik þurfti ekki að bíða lengi eftir 

uppljómun. Á ferð sinni um Norður-Ítalíu, þangað sem hann hafði haldið í upphafi árs 

2001, voru örlögin ráðin. Hann skildi segja skilið við franska og „fusion“ matargerð og 

leggja þess í stað áherslu á það sem Ítalir gerðu öðrum fremur: „Þú ert bara með 

veitingastað og þú eldar það sem er hérna í kring um þig á þeim tíma sem það er 

ferskast“ (Friðrik, 2017). 

Þessi sýn hafði allt frá árinu 1986 verið kennd við „Slow food“ sem ítalskir 

veitingamenn tefldu fram í beinni andstöðu við skyndibita og aukna hnattvæðingu 

matarmenningar - svokallaða „CocaColonization“ og „McDonaldization“ (Karl, 2001). 

Þess í stað skildi áherslan vera lögð á matreiðslu og matarhefðir hvers svæðis fyrir sig. 

Staðbundnu (e. local) hráefni yrði gert hátt undir höfði í sátt við vistkerfi héraðanna 

ásamt því að styðja við bakið á litlum veitingastöðum í eigu heimamanna. Með aukinni 

sérhæfingu vinnuafls hefði nándin við matargerð og uppruna hráefnisins glatast og um 

leið tilfinning fólks fyrir nærumhverfi sínu, sem að mati Slow food-manna þyrfti að 

endurheimta (Waters, 2003, bls. IX-X) - eða eins og Friðrik komst sjálfur að orði: 

Konseptið er í rauninni þrír jafn merkilegir punktar. Og það er fyrsti 
punkturinn sem er hráefnið. Þú þarft að vita að þú sért með topphráefni, þú 
þarft að vita allt sem þú getur vitað um hráefnið. Af hverju er það gott og 
hvenær er það best og svo framvegis. Og númer tvö er hefðin. Hvernig 
höfum við nálgast þetta hráefni, hvernig höfum við unnið það, hvernig 
höfum við matreitt það, geymt það og svo framvegis. Og svo þriðja, hvað 
líkar okkur núna (Friðrik, 2017). 
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Saga Slow food-hreyfingarinnar er jafnframt saga kerfisfrumkvöðla, eins og þess sem 

fjallað er um hér. Rao og Giorgi (2006) segja hana vera lýsandi dæmi um vel heppnaða 

samþættingu (e. integration) - sem á sér stað þegar frumkvöðlar innan kerfanna 

„innleiða nýjar kerfisreglur eða hugsun og tengja þær við fyrirliggjandi kerfi“ (bls. 287). 

Forsprökkum Slow food hafi tekist vel að blanda hugmyndum sínum um matargerð 

saman við þær hefðir og venjur sem fyrir voru og tókst þannig að tryggja samræmi og 

samfellu, sem nauðsynlegt er ef vel á að takast. Þá er ekki síður mikilvægt að 

frumkvöðlar sem vilja ráðast í kerfisbreytingar átti sig á þeim fjölda einstaklinga sem 

þeir gætu þurft að sannfæra vilji þeir ná árangri. Sterk tengsl við þessa sömu 

einstaklinga auka líkurnar á samþættingu, eins og sýndi sig í tilfelli Slow food-

hreyfingarinnar að mati Rao og Giorgi (2006). 

Þrátt fyrir markverðan árangur hefur hreyfingin þó einnig sætt gagnrýni, sem rétt er 

að reifa í ljósi þess sem Friðrik átti síðar eftir að reka sig á. Hefur hún meðal annars legið 

undir ámæli fyrir að leggja auknar byrðar á matreiðslumenn með nálgun sinni á 

matreiðslu og hráefnanotkun sem tíðkast ekki í „hefðbundnari“ eldamennsku. Fer hún 

því fram á virkari þátttöku kokka en margar aðrar matreiðsluaðferðir - og þarfnast því 

meira lögmætis fyrir vikið eins og áður hefur verið rakið (Suchman, 1995). Að sama skapi 

þykja yfirlýsingar Slow food-hreyfingarinnar um að vernda eldamennsku sína frá 

„mengun fjöldans“ vera til marks um fyrirlitningu félagsmanna á öðrum, „lágtsettari,“ 

matsölustöðum. Það kann jafnframt að virka fráhrindandi á aðra veitingamenn og 

dregur þannig úr líkum þess að þeir temji sér aðferðafræði og hugsunarhátt 

hreyfingarinnar (Meneley, 2004, bls. 170-172). 

Engu að síður átti þessi hugmyndafræði eftir að verða leiðarstef í starfsemi Friðriks og 

eiginkonu hans, Arnrúnar Magnúsdóttur, sem ákváðu að kaupa „ansi þreyttan“ 

kínverskan veitingastað við Strandgötu á Akureyri og umturna honum í takt við hinar 

staðbundnu áherslur. Afraksturinn var veitingastaðurinn Friðrik V. Brasserie sem 

opnaður var á 31. afmælidegi nafna hans, þann 25. júlí 2001. Heiti staðarins var ekki 

aðeins dregið af nafni annars eigandans heldur einnig þeirrar víðtæku reynslu sem 

Friðrik hafði öðlast áður en þau Arnrún hófu eigin rekstur. Vaffið var því jafnt tilkomið af 

millinafni hans, Valur, en vísaði einnig í þá staðreynd að Friðrik V. var fimmti 

veitingastaðurinn fyrir norðan sem naut „töfrabragða Friðriks í eldhúsinu“ („Fjögurra 
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stunda jólanautnir“, 2005, bls. 36). Þessi staður var þó frábrugðinn þeim fyrri, sem og 

öllum öðrum veitingastöðum Akureyrar (Birgi 3, 2009), því nú skildi áherslan vera lögð á 

eyfirsk hráefni og þær „gríðarlegu matvælahefðir“ sem svæðið bjó að.7 Það voru þó ekki 

markaðslegir hvatar sem bjuggu að baki þessari sérhæfingu. „Ég bara fann allt í einu að 

þetta hentaði mér og mínum þankagangi í eldamennsku,“ lýsti Friðrik (2017) og bætti 

við að hann hafi í raun ekki litið á þátttöku þeirra í hinni alþjóðlegu Slow food-hreyfingu 

sem glugga til viðskipta. „Við vorum ekki með merkið í matseðlinum eða auglýstum 

okkur sem Slow food-veitingastað, þetta var bara hugsjón. Og ég hugsaði meira svona“ 

(Friðrik, 2017).  

Þrátt fyrir að hafa ekki auglýst sérstaklega hina íslensku matargerð og eyfirska 

hráefnið sætti þessi nýstárlega matseld Friðriks og Arnrúnar gagnrýni frá fyrsta degi. 

Öðrum veitingamönnum á Akureyri þótti þau elda „skrýtinn mat:“ Nautakinnar, 

furðulegt fiskmeti og íslenskur heimilismatur á borð við plokkfisk og kjötsúpu átti ekki 

upp á pallborðið hjá kollegum þeirra í kokkastéttinni sem hlógu að nýjabrumi Friðriks V. 

(Arnrún, 2017). Það að nýta sér staðbundin hráefni hafi í raun þótt sjálfsagt, tæplega svo 

merkilegt að búast mætti við viðskiptum sérstaklega út á það. „Veitingastaðir á Íslandi 

hugsuðu aldrei um local hráefni sem eitthvað issue,“ eins og Friðrik komst að orði 

(2017). „Ég er eiginlega alveg viss um það að einhver hafi haldið að hann væri alveg 

stórklikkaður,“ sagði til að mynda einn birgja Friðriks V. þegar hann minntist upphafsára 

staðarins (Birgi 1, 2009) og Friðrik tók í sama streng: 

Einn veitingamaður sagði: „Þetta er stórskrýtinn gaur maður, það er bara 
eins og hann sé að elda mat sem honum þykir góður.“ Og þetta var bara 
besta hrós sem ég hef fengið, þó það hafi ekki verið meint þannig. [...] Ég hef 
aldrei sagt: „Já, þetta er hittari. Gerum þetta.“ Maður hugsar alltaf frekar: 
„Þetta er geðveikt gott, gerum þetta“ (2017). 

Þrátt fyrir sannfæringu Friðriks og Arnrúnar um ágæti matargerðarinnar var reksturinn 

þungur í vöfum fyrstu árin. Þau segjast hafa tapað umtalsverðum peningum á rekstri 

Friðriks V. og til þess að ná endum saman hafi þau bæði unnið sem kennarar í fullu starfi 

meðfram vinnu á staðnum - Friðrik fyrstu þrjú árin en Arnrún allt til ársbyrjunar 2006 

(Guðrún, 2006).  

                                                      
7 Betur verður vikið að þessu í kaflanum Frjór jarðvegur í Eyjafirði 
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Nokkrum árum eftir opnun staðarins varð þó viðsnúningur í rekstri Friðriks V. Hann 

fór að geta sér orð sem „fíni staðurinn í bænum“ - án þess þó að Friðrik og Arnrún hafi 

sérstaklega ætlað að leggja upp með það. Það hafi í raun gengið þvert á það sem þau 

sáu fyrir sér í upphafi enda væru Akureyringar „ekkert rosa mikið fyrir að fara í sparifötin 

og fara út að borða, nema kannski um helgar.“ Hjónin rekja bætta afkomu staðarins til 

ferðamanna, jafnt innlendra sem erlenda, sem báru út hróður Friðriks V., grunlausir um 

úrtöluraddir annarra. Ánægja gestanna hafi svo orðið til þess að heimamenn lærðu „að 

meta okkur“ (Friðrik, 2017) og rekstrarafkoman braggaðist samhliða. Strax að þremur 

árum liðnum sagði Friðrik að reksturinn gengi „ljómandi vel,“ ekki síst í ljósi þess að 

Eyfirðingar voru nú orðnir um 40 prósent kúnnahópsins (Kristján, 2004). Það hafi þó ekki 

verið fyrr en trúin á þessa gerð veitingastaðar (e. this kind of restaurant) jókst sem 

Akureyringar fóru að hætta sér inn á Friðrik V. (Matvælaframleiðandi 5, 2008): 

I think when Fridrik decided to be [a] strange restaurant, high class but a 
little bit wild, he was targeting a certain customer group and I would guess 
that he would have difficulties with attracting just the casual „going out to 
have a dinner“ [...] but now as the reputation is growing I would think that 
he has managed quite well (Stuðningsumhverfi 4, 2008). 

Það var þó ekki aðeins rekstur Friðriks V. sem varð auðveldari með aukinni hylli. 

Viðbrögð viðskiptavinanna við matseld staðarins auðveldaði jafnframt Friðriki og 

Arnrúnu að auka sýnilega áherslu á þau eyfirsku hráefni og norðlensku matargerð sem 

stunduð var á staðnum og áður hafði staðið í veitingamönnum Akureyrar. Það hafi ekki 

síst verið fyrir hinn svokallaða óvissumatseðil, þar sem Friðrik fékk að leika lausum hala, 

sem eigendurnir áttuðu sig á möguleikum eyfirskra áhersla. Matseðilinn var ætíð unninn 

upp úr eyfirsku hráefni, þó svo að hann hafi aldrei verið kynntur sem slíkur í 

matseðlinum, og varð hann fljótt vinsælasti réttur staðarins. Var það ekki síst fyrir þær 

sakir að Friðrik þurfti alltaf, í ljósi óvissunnar, að koma fram úr eldhúsinu og kynna „fyrir 

fólki hvað það er að fara að borða“ (Kristján, 2004). Friðrik áætlaði þannig að um 65 

prósent allrar sölu á staðnum hafi verið óvissumatseðlar (Friðrik, 2009). Viðtökurnar við 

seðlunum og kynningunni sem þeim fylgdu sannfærðu Arnrúnu og Friðrik um að gera 

hráefni svæðisins enn hærra undir höfði og haga framreiðslunni í samræmi við áhugann. 

Fóru þau því að kynna fyrir viðskiptavinunum sögu réttanna sem bornir voru á borð og 

greina þeim frá uppruna hráefnisins - sem varð fljótlega að aðalsmerki Friðriks V. 
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Það hefur fyllt mig stolti að vekja athygli fyrir að nota ferskt hráefni úr 
héraðinu, en ég veit hvar og hvenær gæsin var skotin, hver skaut hreindýrið 
og númer þess, frá hvaða bæ nautið er, hvenær því var slátrað og hvað það 
vó, hvenær og hvar bláberin voru týnd og GPS-staðsetningu veiðistaðar 
sjávarfangsins („Fjögurra stunda jólanautnir“, 2005, bls. 36). 

Þessi nálgun Friðriks og Arnrúnar, að aðlaga rekstur þeirra að viðbrögðum markaðarins, 

fellur undir það sem kallað er „framkvæmdanálgun“ (e. effectuation) í 

nýsköpunarfræðunum. Í stað þess að ganga út frá því að markaðurinn sé til staðar, 

jafnvel eftir miklar rannsóknarvinnu og greiningu á markhópum svæðisins, og verja 

fjármunum og vinnu í að hanna hinn fullkomna veitingastað fyrir þennan tiltekna 

markað (það sem alla jafna er kennt við „orsakanálgun“ (e. causation)) byrjar 

frumkvöðullinn á öfugum enda og gengur út frá þeim aðföngum sem honum sjálfum 

standa til boða (Sarasvathy, 2001, bls. 246). Í tilfelli Friðriks og Arnrúnar var það 

sérhæfing þeirra í matreiðslu og takmörkuð fjárráð; sem ekki einungis endurspeglast í 

fyrrnefndum hliðarstörfum heldur einnig vanmætti þeirra til að ráðast í miklar 

breytingar á staðnum. Fyrstu árin þurftu þau þannig meðal annars að reiða sig á leirtau 

kínverska veitingastaðarins sem áður var í rými Friðriks V. og það sem fyrir var í 

eldhúsinu (Guðrún, 2006).  

Lausmótaðar hugmyndir þeirra í upphafi hverfðust um tvennt; um notkun á 

eyfirskum hráefnum annars vegar og efasemdir þeirra um að veitingageirinn á Akureyri 

bæri „high end“-veitingastað hins vegar. Því til staðfestingar hafi þau í fyrstu „meira að 

segja [verið] með heila og hálfa rétti,“ sem myndi seint skila Michelin-stjörnu (Friðrik, 

2017). Þegar fram liðu stundir hafi þau þó áttað sig betur á því hverju neytendur voru að 

kalla eftir: Þeir vildu ekki einungis eyfirskt hráefni, eldað á norðlenska vísu, heldur vildu 

þeir vita að um væri að ræða eyfirskt hráefni og af hverju það væri eldað með þessum 

hætti.  

Viðskiptavinir fóru að gera kröfu um að hitta Friðrik yfir borðhaldinu til að fræðast 

um matseldina og var fljótlega farið að lýsa heimsókn á Friðrik V. sem persónulegri 

heimsókn inn á heimili fjölskyldunnar („Fjögurra stunda jólanautnir“, 2005). Var þar ekki 

einungis vísað til þess að eigendur staðarins væru hjón heldur gengu börn þeirra tvö 

einnig eins og gráir kettir um Friðrik V. allt frá unga aldri (Guðrún, 2006; Skapti, 2010). 

Því hafi ekki aðeins „persónan Friðrik V. og veitingastaðurinn verið illaðskiljanleg“ í 

augum heimamanna (Matvælaframleiðandi 2, 2009) heldur í raun fjölskyldan öll 
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(Matvælaframleiðandi 5, 2008). Fyrir vikið varð borðhaldið á staðnum ekki síður að 

upplifun en máltíð þar sem vert staðarins, umvafinn fjölskyldu sinni, reytti af sér 

brandara og fróðleiksmola á milli rétta (Steingrímur, 2005).  

Vitneskjunnar um hráefnið aflaði Friðrik sér með aðstoð á þriðja hundrað birgja sem 

útveguðu honum hráefni hvaðanæva af Norðurlandi (Friðrik, 2009). Ýmist var greitt út í 

hönd eða um vöruskipti að ræða og allur gangur var á því hvort Friðrik eða birgjarnir 

höfðu frumkvæði að viðskiptunum. Sama hvort það var þá héldu Friðrik og Arnrún 

nákvæmt bókhald yfir alla birgja, sem voru allt frá áhugaveiðimönnum og 

berjatínslufólki til stöndugra framleiðslufyrirtækja. Gátu þau því haldið úti reglulegu 

talsambandi við fjölbreyttan hóp einstaklinga og öðlast vitneskju um stöðu mála á 

svæðinu sem aðrir veitingamenn virðast ekki hafa lagt jafn mikið upp úr. Því til 

staðfestingar eru samtökin Matur úr héraði, sem betur verður vikið að síðar, sögð hafa 

verið stofnuð á tengslaneti Friðriks, þrátt fyrir að innan vébanda þeirra hafi verið miklu 

stærri og fjölmennari fyrirtæki en veitingastaður hans (Kristín, 2009, bls. 61).  

Þessi yfirsýn sem tengslanetinu fylgdi lagði jafnframt grunninn að því sem áður hefur 

verið rakið: Staða Friðriks og Arnrúnar sem miðlarar á milli áður ótengdra aðila setti þau 

í kjöraðstöðu til að greina tækifærin sem finna mátti í umhverfi þeirra (Dorado, 2005). 

Því má ætla að áherslur þeirra á staðbundna matargerð og krafan um stöðugan straum 

hráefna úr margvíslegum áttum hafi ýtt ennfremur undir það að þau myndu bregða sér í 

hlutverk kerfisfrumkvöðla. 

4.1 Fjölmiðlamatur 

Þvert á fyrri getgátur höfðu eigendur Friðriks V. því aukið gæðin og áhersluna á allt það 

sem eyfirskt var - í takti við óskir viðskiptavinanna. Eða eins og Friðrik orðaði það: „Við 

lásum markaðinn þannig að þetta væri línan“ (2017). Það sem ennfremur rennir stoðum 

undir þá fullyrðingu að áherslur Friðriks V. á eyfirskt hráefni hafi aukist eftir því sem 

fram liðu stundir eru ummæli annars veitingamanns í Eyjafirði. Þótti honum ósanngjarnt 

að talað væri um Friðrik sem upphafsmann staðbundinnar matargerðar á svæðinu þar 

sem „þetta var conceptið“ sem staður hans hafði fylgt allt frá opnun árið 2004 - en það 

var um sama leyti og Friðrik V. fagnaði þriggja ára starfsafmæli (Samstarfsmaður 5, 

2009). Af óánægjunni verður ekki annað ráðið en að hugrenningatengslin milli Friðriks 



32 

og eyfirskrar matargerðar hafi ekki verið orðin jafn fastmótuð á þessum tíma eins og 

síðar átti eftir að verða. 

Af fjölmiðlaumfjöllun að dæma virðist þróun í þá átt þó hafa hafist tiltölulega 

snemma eftir opnun Friðriks V. en allt frá miðju ári 2003 er Friðrik orðinn tíður gestur á 

síðum hinna ýmsu dagblaða og tímarita. Þó að hin nýstárlega matargerð á Friðriki V. hafi 

oft verið í forgrunni umfjöllunarinnar virðast fjölmiðlar jafnframt hafa farið að leita álits 

hjá Friðriki um önnur matartengd málefni í auknum mæli um þetta leyti. Einungis 

tveimur árum eftir opnun Friðriks V. er hann þannig fenginn til að skrifa reglulega pistla 

um fiskmeti ásamt því að halda út veitingatengdri umfjöllun í sunnudagsblaði 

Morgunblaðsins („Fiskurinn er málið!“, 2003). Friðrik fræddi lesendur um hinar ýmsu 

uppskriftir og þá var þekkingar hans meðal annars óskað við greiningu á 

matreiðsluhnífum (Halla, 2005) og svo mætti lengi telja. Þá var hann einnig með vikulegt 

innslag um matartengd málefni í vinsælum morgunþáttum Rásar 2 um þriggja ára skeið 

sem honum áskotnaðist í gegnum góðvin sinn, akureyrska útvarpsmanninn Gest Einar 

Jónasson („Fjögurra stunda jólanautnir“, 2005). Að sama skapi gat hann sér einnig orð 

fyrir að tjá sig opinskátt, en um leið ígrundað, og var hann því álitinn góður viðmælandi 

(Arnrún, 2017). Vissu fjölmiðlamenn því að viðtal við Friðrik kynni að skila sér í 

áhugaverðum fréttum: 

Fjölmiðlarnir sjálfir hafa sína skoðun á því hvað þeir vilja framleiða af efni og 
þeir búa til sem þeir vita að þeirra neytendur hafa áhuga á. Ef þeir hafa 
eitthvað svona, þeir fara ekki að hætta að tala við Friðrik fimmta og fara að 
tala við einhvern á Bautanum, nema að þeir hafi eitthvað áhugavert fram að 
færa (Stuðningsumhverfi 3, 2009). 

Þessa miklu fjölmiðlaumfjöllun um Friðrik má einna helst rekja til tveggja þátta. Annars 

vegar lagði Friðrik sjálfur mikið upp úr því að vekja athygli á sér, jafnt sem veitingastað 

sínum. Ásamt því að gefa út tvær matreiðslubækur með tveggja ára millibili, árin 2000 

og 2002, nýtti hann veitingastaðinn einnig undir margt annað en matseld. Á fyrstu 

þremur starfsárunum hýsti Friðrik V. meðal annars skákmót, listasýningar, matarklúbba, 

félagafundi, matreiðslunámskeið og matarkynningar ásamt því að Friðrik V. var 

reglulegur þátttakandi í hinum ýmsu hátíðum og þemadögum á vegum Akureyrarbæjar 

og félagasamtaka á svæðinu. Þessi virkni krafðist mikils af Arnrúnu og Friðriki og vörðu 

þau löngum stundum á staðnum, sem þau sögðu vera sitt „annað heimili“ á tímabili. Þau 
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lögðu þetta þó á sig af illri nauðsyn á árdögum Friðriks V. enda gerði „rekstur 

svæðisbundins veitingastaðar [...] engan mann ríkan á Íslandi“ á þessum árum (Guðrún, 

2006).  

Allir þessi viðburðir fengu umfjöllun í fjölmiðlum og voru vísanir í matreiðslumanninn 

Friðrik aldrei langt undan, enda ímynd Friðriks V. og eigandans illaðskiljanleg sem fyrr 

segir. Þegar talið barst að veitingastaðnum var ávallt minnst á staðbundnu áherslur hans 

og nýtti Friðrik jafnan tækifærið til að dásama gæði eyfirskra afurða. Sagðist hann 

þannig í samtali við fjölmiðla vera þakklátur fyrir að vera „rétt staðsettur, í mekka 

matvælaframleiðslu í landinu,“ (Kristján, 2004, bls. 23) og sagði hann „Eyfirðinga geta 

verið sérstaklega ánægða með þá matvöru sem framleidd er á svæðinu“ (Skapti, 2005, 

bls. 26). 

Hinn þátturinn sem ber að líta til er varðar umfjöllunina um Friðrik er að hann 

lofsamaði ekki aðeins Eyjafjörð í samtölum sínum við fjölmiðla heldur kynnti hann einnig 

hinar ýmsu vörur sem voru á boðstólnum á Friðriki V. Þannig hrósaði hann reglulega 

afurðum nafngreindra norðlenskra framleiðenda í viðtölunum: Eins og bláskelinni frá 

Norðurskel („Kokkurinn á Friðrik V“, 2005), saltfisknum frá Ektafiski - „fiskurinn þeirra er 

eins og Rolls Royce í bílaiðnaðinum“ - og nautakjöti frá Norðlenska (Skapti, 2006). Með 

því undirstrikaði hann kynningarhlutverk sitt inni á veitingastaðnum, hlutverk sem 

birgjum Friðriks þótti heillandi. Friðrik V. var í þeirra augum „ekki eins og aðrir 

veitingastaðir sem eru bara á einum stað“ enda fengu vörurnar sem þeir seldu honum 

kynningu langt út fyrir veggi veitingastaðarins (Matvælaframleiðandi 6, 2009). Að sama 

skapi gátu birgjarnir gengið að því að vörur þeirra fengu góða auglýsingu, sem og 

tilhlýðilega meðhöndlun, inni á Friðriki V. - annars staðar fengu þeir minna fyrir sinn 

snúð: 

Þegar við seljum í eitthvað veitingarhús fyrir utan Friðrik að þá hverfur 
varan. Hún fer í veitingarhúsið og svo hverfur hún. Hér er bara bláskel á 
matseðlinum og svo bara hvað? Ekki neitt. Þú veist ekkert hvort að hún er 
íslensk eða erlend eða hvað og hún hverfur (Matvælaframleiðandi 7, 2009). 

Þar að auki varð það allt að því kappsmál fyrir framleiðendur að koma vörum sínum að 

hjá Friðriki V. enda hafði veitingastaðurinn, með auknum hróðri og bættri 

rekstrarafkomu, getið sér orð sem framreiðandi gæðahráefnis (Guðrún, 2009). 

„Auðvitað viljum við local hráefni en það þarf að vera gott. Ef það er ekki gott að þá 
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notum við það ekki,“ lýsti Friðrik (2009) og birgjar hans fóru ekki varhluta af þessari 

kröfu. Þess vegna þótti þeim það ákveðin „gæðavottun“ þegar Friðrik tók að vinna með 

afurðir þeirra: 

Það vita allir að Friðrik eldar ekki úr öðru en góðu hráefni. Hann tekur ekkert 
inn hráefni sem að er annars eða þriðja flokks. Þannig að við getum 
náttúrulega fengið ákveðin standard ef við segjum, og menn sjá að varan er 
inni hjá honum, að þá geta þeir verið óhræddir að taka hana inn til sín, af því 
að þeir ættu þá ekki að verða fyrir vonbrigðum með hana 
(Matvælaframleiðandi 4, 2009). 

Það er kannski bara standardinn hjá Friðrik sem að er ágætt að vera í 
sambandi við, því hann er með gæðavöru og hágæða veitingahús. Við viljum 
halda svona svolítið standard á okkar vöru líka (Birgi 6, 2009). 

Því var það ekki síður í þeirra þágu þegar norðlenskir framleiðendur auglýstu í samtölum 

við fjölmiðla að vörur þeirra væru fáanlegar á veitingastað Friðriks. Hvort sem um var að 

ræða framleiðanda á laxahrognum („Framleiða laxahrogn“, 2005) eða fyrrnefnda 

bláskels- og nautakjötsframleiðendur (Skapti, 2005) vísuðu þeir áhugasömum ætíð á 

Friðrik V. vildu þeir smakka kost þeirra, enda kynni Friðrik „mjög vel með hann að fara“ 

(Hjörtur, 2005, bls. 5). Í ljósi fyrrgreindrar umfjöllunar var það því ekki að ósekju þegar 

Friðrik var sagður vera á „góðri leið með að verða skærasti [sic] kokkastjarna landsins og 

landsmönnum að góðu kunnur,“ í lok árs 2005 - rúmum þremur árum eftir opnun 

Friðriks V. („Fjögurra stunda jólanautnir“, bls. 36). Fyrirferðarmikil áhersla hans á ágæti 

matvælahéraðsins Eyjafjarðar og endurtekin meðmæli norðlenskra framleiðenda urðu 

til þess að málsmetandi menn innan stjórnsýslunnar fóru um þetta leyti að líta á Friðrik 

sem óopinberan kynningarfulltrúa svæðisins. Fyrir vikið varð veitingastaðurinn Friðrik V., 

sem byggði á nafntoguðum gæðum eyfirskra afurða og persónu eigandans, að „íkoni“ á 

Akureyri; á sama stalli og KEA, Hlíðarfjall og Leikfélag Akureyrar (Stuðningsumhverfi 1, 

2009). 

Þessi merkjanlega athygli sem Friðrik fékk fyrir störf sín varð til þess að auka virðingu 

fólks fyrir honum sem matreiðslumanni og frumkvöðli. Þess bar vel að merkja í svörum 

þeirra sem störfuðu með honum innan vébanda Matar úr héraði sem tíðrætt var um 

hversu mikið „nafn“ Friðrik og veitingastaður hans væri orðinn:  
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Friðrik V. er bara ákveðið vörumerki í veitingarekstri á Norðurlandi, það er 
engin spurning, og á Íslandi þess vegna. Þannig að auðvitað er mjög gott fyrir 
okkur að nýta hans nafn sem er orðið þekkt um allt land til þess að svona ýta 
undir og hvetja aðra til þess að gera vel (Stuðningsumhverfi 1, 2009). 

Hann er bara orðinn svo virtur í öllu sem heitir matvæli og bara ef að Friðrik 
segir að það sé eitthvað sem er gott þá er bara svolítið mikið hlustað á það 
(Matvælaframleiðandi 1, 2009). 

Það vita allir Íslendingar um Friðrik V. því hann er náttúrulega búinn að vera 
svo mikið í sjónvarpinu og á öllum kynningum og útvarpinu og svona þannig 
að hann er orðinn þekktur á Íslandi. Íslendingar þurfa ekki að leita að honum 
lengur, vita að hverju þeir eru að ganga [...] ég held nú reyndar að hann sé 
rosalega góð kynning fyrir þetta, hann er alltaf að segja að hann noti hráefni 
sem komi héðan bara (Samstarfsmaður 2, 2009). 

Í rannsóknum á hvernig kerfisfrumkvöðlar og hugmyndir þeirra öðlast lögmæti hafa 

verið færð rök fyrir því að skýringarnar kunni að finnast í fjölmiðlaumfjöllun og öðru 

sviðsljósi sem þeir öðlast með störfum sínum (s.s. Ruef, 1997; Schneiberg og Clemens, 

2006). Baum og Powell (1995) færðu til að mynda rök fyrir því að rannsóknir á þeim 

ítarlegu gagnasöfnum sem til eru um margvíslegan iðnað, er margir hverjir hafa verið 

undir áralangri smásjá fjölmiðlanna, kunni að vera öflug aðferð til að henda reiður á 

lögmæti starfsemi þeirra (bls. 530). Að sama skapi héldu Lounsbury og Glynn (2001) því 

fram að frásagnir af afrekum frumkvöðulsins væru til þess fallnar að auka líkurnar og 

tiltrúna á því að hugðarefnum hans verði hrint í framkvæmd með árangursríkum hætti 

(bls. 551). Það sé ekki síst vegna þess að frumkvöðlar þurfi oft að kljást við 

lögmætisskort sem rakinn er til takmarkaðrar „ytri staðfestingar“ þriðja aðila (e. 

external validation) sökum þess hversu ný starfsemi þeirra er af nálinni - og jafnvel ein 

sinnar tegundar.  

Í ljósi fjölmiðlaumfjöllunar af afrekum og viðurkenningum Friðriks virðist sem ekki 

þurfi að leita langt eftir ummerkjum þeirrar „ytri staðfestingar“ sem hann þurfti til að 

öðlast lögmæti fyrir sig og hugmyndir sínar. Framangreind ummæli eru að sama skapi til 

marks um það að lögmæti Friðriks grundvallaðist ekki hvað síst á þeirri frægð sem hann 

hafði áunnið sér í kjölfar frásagna af frammistöðu hans í veitingageiranum. Lounsbury og 

Glynn (2001) telja þessar frumkvöðlafrásagnir (e. entrepreneurial stories) leika 

lykilhlutverk í ferlinu sem að lokum renni stoðum undir nýjabrum frumkvöðulsins enda 

sé skortur á lögmæti ein helsta hindrunin í vegi nýrra hugmynda og fyrirtæka. Sögur sem 

sagðar eru af frumkvöðlinum leiði þannig ekki síst til þess að væntanlegur hagnaður af 



36 

hugmyndum hans og starfsemi er litinn jákvæðari augum. Það kemur svo til með að 

auðvelda aðgengi hans að aðföngum og fjármagni. Slíkar frásagnir séu þannig til þess 

fallnar að útskýra, rökstyðja og kynna betur frumkvöðulinn og hugmyndir hans sem 

kann þannig að minnka óvissuna sem oftar en ekki er fylgifiskur nýsköpunar (bls. 546).  

Því verður þó að gefa sérstakan gaum að þessi ytri staðfesting verður ekki til í 

tómarúmi. Hún sprettur úr umhverfi sem markast af „venjum, gildum, skoðunum og 

skilgreiningum“ (Suchman, 1995) og því endurspeglar hún ekki einungis innra réttmæti 

þess sem hún lögmætir, eins og áður hefur verið rakið, heldur skírskotar hún einnig til 

fyrirliggjandi kerfa í samfélaginu sem lögmætið verður til í. Fjölmiðlaumfjöllunin um 

Friðrik undirstrikar því tvennt sem vert er að hafa í huga, sem hér verður skipt í „innra“ 

og „ytra“ lögmæti til einföldunar. Hið innra kristallast í því að í kjölfar fyrrnefndra 

frásagna virðist Friðrik hafa öðlast lögmæti „í sjálfu sér;“ það er sem einstaklingur, 

frumkvöðull og veitingamaður. Það varð svo til þess að fólk léði hugmyndum hans eyra. 

Ytra lögmætið felur hins vegar í sér að einhverjir undirliggjandi þættir í umhverfi 

Friðriks hafi gert honum kleift að ávinna sér téð innra lögmæti. Það liggur í augum uppi 

að Friðrik og starfsemi hans hefðu ekki notið jafn mikillar hylli ef þau hefðu verið 

algjörlega á skjön við almenningsálitið og ólíklegt verður að teljast að menn hefðu 

bundist félagasamtökum um staðbundna matargerð ef enginn hljómgrunnur hafi verið 

fyrir hugmyndafræðinni. Lögmæti Friðriks hvílir því á þeirri staðreynd að umhverfi hans 

hlýtur að hafa verið til þess fallið að hann gæti öðlast hróður á þessum forsendum. Er 

því rétt að víkja nánar að téðu umhverfi, sem gert verður á komandi blaðsíðum. 
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5 Frjór jarðvegur í Eyjafirði 

„Þetta meikaði bara svo mikinn sens og ég var svo hneykslaður á sjálfum 
mér. „Af hverju hef ég ekki hugsað svona?“ Ég kem úr þessu matarkistu 
Eyjafirði og maður hugsaði bara: „Þetta er alveg do-able“ (Friðrik, 2017). 

Þrátt fyrir að elstu menn ræki ekki minni til að nokkur veitingamaður hefði áður gert 

staðbundinni matargerð í Eyjafirði jafn hátt undir höfði og Friðrik Valur (Birgi 3, 2009) 

voru viðmælendur á einu máli um gæði og styrk eyfirskrar matvælaframleiðslu. 

Eyjafjörður væri „mesta landbúnaðarhérað landsins“ (Birgi 1, 2009) og hefði alla burði til 

þess „að verða heimsþekkt matarsvæði“ ef rétt væri haldið á spöðunum 

(Samstarfsmaður 4, 2009).  

Eyjafjörður er næst fjölmennasta svæði landsins á eftir höfuðborgarsvæðinu og 

samanstendur af 10 sveitarfélögum. Í upphafi aldarinnar bjuggu rúmlega 20 þúsund 

manns í sveitarfélögum Eyjafjarðar og hafa sjávarútvegur og landbúnaður verið 

grunnatvinnuvegir svæðisins svo öldum skiptir. Sést það kannski ekki hvað síst í nafni 

Akureyrar, sem er jafnframt stærsti þéttbýliskjarni svæðisins, sem af mörgum er talin 

draga nafn sitt af kornökrum sem voru í einu af giljum bæjarins. Akureyri var lýst af 

viðmælendum sem bæjarfélagi sem hafi verið „næstum því sjálfbært að öllu leyti“ allt 

fram undir lok síðustu aldar. Þar hafi lengi verið fjölbreytt matvælaframleiðsla; allt frá 

niðursuðuverksmiðju til sælgætisgerðar, að ótöldu aðgenginu að landbúnaðar- og 

sjávarútvegsafurðum sem verkaðar voru í héraðinu. Um miðjan fyrsta áratug aldarinnar 

var áætlað að rúmlega 10 veitingastaðir, 13 skyndibitastaðir og 15 kaffihús væru 

starfrækt á Akureyri sem ætla má að notið hafi góðs af þessari fjölbreyttu framleiðslu 

(Valdemar, 2009, bls. 41). „Þú getur fengið nánast allt hérna úr héraði sem þú þarft að 

nota nema kornflexið, það er eiginlega engin undantekning, það er bara allt“ 

(Samstarfsmaður 2, 2009).  

Þrátt fyrir að fækkað hafi í hópi matvælaframleiðenda í Eyjafirði frá því sem áður var 

(Friðrik, 2017) hafa í áratugi starfað þar nokkur stöndug matvælafyrirtæki; svo sem 

Kaupfélag Eyfirðinga (KEA), Norðlenska, Mjólkursamsalan, Kjarnafæði og Ektafiskur - 

ásamt nafntoguðum veitingastöðum á borð við Greifann og Bautann sem boðið hafa 
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upp á rétti sem eiga sér aðdáendur langt út fyrir bæjarmörkin (Samstarfsmaður 5, 

2009). Þessi fyrirtæki hafa ekki síst átt heiðurinn að því að bera út hróður eyfirskra 

matvæla og „gífurlegrar“ matvælahefðar héraðsins (Friðrik, 2017) sem Norðlendingar 

hafa lengi stært sig af (Birgi 3, 2009).  

Ég hef svo oft upplifað hérna í borginni að fólk skuli, í Reykjavík, sem var ekki 
dregið til Akureyrar, þekkti Akureyri ekki neitt, þú veist það var að velja sér 
hráefni: „Heyrðu, fáum okkur hérna KEA-kæfuna, það klikkar ekki.“ 
Norðlenskt var svo, það var sjálfkrafa með forskot í gæðum á svo margt 
annað. „Hangikjöt? Já, KEA-hangikjöt, við tökum enga sénsa á jólunum“ 
(Friðrik, 2017). 

Eyfirskar afurðir voru þó meira en bara hangikjöt á jólunum ef marka má 

viðmælendurna sem gáfu fjölbreytt svör árið 2009 aðspurðir um hvað þeim þætti 

einkennandi fyrir matvælaframleiðslu svæðisins. Hvers kyns landbúnaðarvörur; eins og 

lambakjöt, nautakjöt, mjólkurvörur ásamt sjávarafurðum; á borð við saltfisk, krækling, 

blá- og kúskel, báru þó oftast á góma. Þá sögðu nokkrir að bakarí, ís, drykkjarvörur og 

ekki síst fyrirtækið Ektafiskur væru einkennandi fyrir Eyjafjörð. „Það vita allir Íslendingar 

eiginlega um Ektafisk“ (Matvælaframleiðandi 1, 2009). 

Könnun sem Capacent Gallup framkvæmdi fyrir Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar 

þremur árum áður dró upp svipaða mynd af matvælaframleiðslu svæðisins. Af þeim 822 

Íslendingum, hvaðanæva af landinu, sem svöruðu spurningunni: „Hvað finnst þér 

einkenna Eyjafjörð sem matvælaframleiðsluhérað?“ sagði nærri fjórðungur, eða 24,1%, 

það vera mjólkurvörur og mjólkurafurðir. Þar á eftir kom kjötvinnsla sem 19% töldu 

lýsandi fyrir Eyjafjörð, því næst KEA með 14,4% og KEA-skyr og Mjólkurbúin með tæp 12 

prósent hvort um sig. Mætti því segja að „mjólkurtengd svör“ hafi verið um 48% allra 

svara ef hlutföll mjólkurafurða, KEA-skyrs og Mjókurbúanna eru lögð saman - en 

svarendur máttu merkja við fleiri en einn valmöguleika. Þannig væri óhætt að fullyrða 

að mjólkurafurðir þættu einkenna Eyjafjörð öðru fremur - ef ekki væri fyrir þá staðreynd 

að enn fleiri, eða 50,2% svarenda, töldu „annað“ einkennandi fyrir matvælaframleiðslu 

héraðsins. „Ekki liggja þó fyrir upplýsingar um hvað þetta annað er sem fólki finnst 

einkenna matvælaframleiðsluna“ (Kristín, 2009, bls. 31). Þessar niðurstöður, jafnt sem 

svör viðmælendanna, endurspegla hina miklu matvælaflóru Eyjafjarðar sem nokkrir 

viðmælendur höfðu sérstaklega orð á. Matvælaframleiðslan væri mikil og dreifð og því 

væri engin ákveðin afurð eða ákveðið hráefni sem einkenndi fjörðinn - „heldur er meira 
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það bara að framleiða mikið og fjölbreytt“ (Matvælaframleiðandi 2, 2009). Þá mætti 

rekja hina „algjörlega sjálfbæru matvælaframleiðslu í Eyjafirði“ til „óþrjótandi lífríkis“ 

svæðisins (Stuðningsumhverfi 1, 2009). Þó svo að þess viðhorfs hafi gætt að þessari 

miklu fjölbreytni fylgdi sá ókostur að erfitt væri að henda reiður á sameiginlegum 

einkennum framleiðenda á svæðinu (Matvælaframleiðandi 2, 2009) var hún 

óumdeilanlega talin, af viðmælendum jafnt sem öðrum, til eins helsta styrkleika 

Eyjafjarðar.8 

Þetta úrval, á ekki stærra landssvæði, gaf veitingamönnum tækifæri til „að hafa 

rosalega góða matvöru [...] út af nálægðinni við vöruna“ og var návígi Friðriks V. og 

Norðlenska sérstaklega nefnt í því samhengi (Matvælaframleiðandi 7, 2009). „Leiðirnar 

eru styttri [í Eyjafirði], það er styttra frá haga í maga“ (Matvælaframleiðandi 6, 2009). 

Fyrir tilstilli þessarar nálægðar við fjölbreytt hráefni, sem og við stöndug 

matvælafyrirtæki, hafi fá héröð á Íslandi verið betur til þess fallin að gera staðbundinni 

matargerð hátt undir höfði en einmitt Eyjafjörður (Friðrik, 2017). 

 

5.1 Hvað er Akureyri eiginlega? 

Það voru þó ekki einungis veraldlegir þættir sem auðvelduðu innreið og juku lögmæti 

hugmyndarinnar um staðbundna og hæga matargerð í héraðinu. Hún spilaði jafnframt 

inn á það sem kalla mætti sjálfsmyndarkreppu Akureyrar, áhrifamesta og lang 

fjölmennasta bæjarfélagsins í Eyjafirði. Starfsmaður Akureyrarstofu, sem fer með 

markaðs- og kynningarmál bæjarins, sagði sveitarfélagið lengi hafa átt í erfiðleikum með 

að finna auðkenni fyrir Akureyri í ljósi fjölbreyttra afþreyingar- og atvinnumöguleika sem 

þar megi finna. „Við höfum verið í pínulitlum vandræðum með að svara spurningunni 

„Hvað er Akureyri? [...] Er það skólabærinn? Vetrarbærinn? Menningarbærinn? Hvað er 

það?“ (Stuðningsumhverfi 6, 2009).  

Bærinn hafi því ekki haft sterka sjálfsmynd sem kynni að stangast á við eiginleika 

Slow-hugmyndafræðinnar sem Friðrik reyndi að koma á koppinn. Þvert á móti hafi verið 

„undirliggjandi“ þættir í „mentalíteti“ Akureyringa sem rímuðu vel við þá yfirvegun og ró 

sem staðbundnu áherslurnar fólu í sér. Bærinn teldi sig vera „vinalegan“ og 

                                                      
8 Betur verður vikið að þessum þætti í kaflanum Stuðningsumhverfið. 
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„afslappaðan“ og reynt hafi verið að sníða sjálfsmynd Akureyrar að þessum þáttum. 

Með tilkomu hægu hugmyndafræðinnar hafi starfsmaðurinn séð glitta í eitthvað sem 

hægt væri að uppskera í gegnum: 

Matur úr héraði smellpassar inn í þetta, bara algjörlega. Það er svona, 
kunnuglegheit, kumpánlegheit, [...] kumpánlegur matur, er það ekki Matur 
úr héraði? Og það er rosalega mikið potens í verkefnum sem að kosta 
kannski ekkert (Stuðningsumhverfi 6, 2009). 

Að sama skapi sagðist hann hafa á tilfinningunni að matvælaframleiðendur og 

veitingamenn í Eyjafirði hafi „ómeðvitað“ starfað eftir gildum samtakanna áður en þau 

litu dagsins ljós. Með innreið Friðriks V. og Matar úr héraði hafi þeir þó enn frekar 

„togast í þessa átt“ þegar hugmyndafræðin formgerðist og nýtt vopn bættist í vopnabúr 

Akureyrarbæjar í baráttunni fyrir auðkenningu. Matvæli séu vel til auðkenningar fallin 

(Karl, 2001) og færðist aukinn þungi í að gera þau að kjarnanum í sjálfsmynd Eyfirðinga. 

Í þessu umhverfi sá Friðrik Valur áður vannýtt tækifæri. Eftir uppljómunina á Ítalíu 

gerði hann sér grein fyrir þeim aðföngum sem Eyjafjörður bjó yfir og hann gæti hagnýtt 

sér, veitingastað sínum til framdráttar. „Ég fór allt í einu að hugsa: „Ég á að reka stað í 

mínum heimabæ, elda úr hráefni sem allir í kringum mig eru að búa til. Monta mig af því 

og vera með þetta seasonally“ (Friðrik, 2017). Ekki einungis mætti ætla að þetta gerði 

Friðrik Val að árvökulum, Kirznerískum-frumkvöðli sem áttaði sig á tækifærum sem 

öðrum hafði yfirsést, heldur einnig að fyrirliggjandi kerfi í Eyjafirði hafi lagt grunn að 

lögmæti hugmynda hans. Þær hafi ekki aðeins notið góðs af því sjálfsmyndartómarúmi 

sem Akureyringar bjuggu við heldur var Eyjafjörður jafnframt sterkt matvælasvæði sem 

lengi hafði stært sig af afurðum sem nutu hylli langt út fyrir héraðið.  

Þau gildi sem lögð eru til grundvallar lögmæti frumkvöðla og hugmynda þeirra hvíla á 

sögulegum stoðum og verða þau því að eiga sér skírskotun í fyrirliggjandi 

kerfishugmyndum ef vel á að takast (s.s. Suchman 1995; Misangyi og fl., 2008). Þegar 

um er að ræða staðbundna matargerð á svæði með „gríðarlega“ matarhefð (Friðrik, 

2017) og þar sem menn unnu „ómeðvitað“ undir þeim formerkjum (Stuðningsumhverfi 

6, 2009) má ætla að slíkar kerfishugmyndir hafi verið til staðar í Eyjafirði og lögmæti 

Friðriks og tilrauna hans því meira fyrir vikið. 
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5.2 En hvað með gagnrýnina? 

Þessi fullyrðing kann þó að koma spánskt fyrir sjónir í ljósi ummæla Friðriks um fyrstu 

viðtökurnar sem hann hlaut í upphafi nýrrar aldar.9 Hvers vegna var matargerð Friðriks, 

sem hvíldi á staðbundnum áherslum, gagnrýnd ef fyrir voru kerfi sem juku lögmæti 

hennar? Færa mætti tvíþætt rök fyrir því, þó það kunni að hljóma eins og mótsögn, að 

gagnrýnin gat þrifist þrátt fyrir undirliggjandi lögmæti hugmyndafræði Friðriks. Í fyrsta 

lagi hefur verið sýnt fram á að lögmæti hvers kyns nýsköpunar, og þá sérstaklega á 

árdögum hennar, grundvallist á skiljanleika hennar í augum annarra (Suddaby og 

Greenwood. 2005). Af fyrrgreindum athugasemdum að dæma má þó leiða að því líkum 

að skortur á skilningi úrtölumanna hafi lotið að viðskiptamódeli Friðriks, fremur en 

hugmyndafræðinni að baki henni. Eyfirsk hráefni og gæði þeirra hafi í raun verið talin 

svo sjálfsögð að það þótti furðulegt að halda að sérstök áhersla á þau gæti malað 

veitingamanni gull (Friðrik, 2017).10 Það sem kom gagnrýnendum í opna skjöldu hafi því 

ekki verið staðbundnu matvælin - heldur að Friðrik hafi fyrstur manna gert þær að 

kjarna reksturs síns (Birgi 3, 2009). 

Í öðru lagi fól háværasta gagnrýnin á matseld Friðriks V. ekki í sér vantrú á eyfirsk 

hráefni, einungis á þau „skrýtnu“ eyfirsku hráefni sem voru hagnýtt á staðnum. 

Óvenjulegir fiskar og hlutar skepna sem aldrei áður höfðu sést á veitingastað í Eyjafirði 

vöktu furðu og spurningar um fyrirætlanir Friðriks. Þorri gagnrýninnar bar þannig ekki 

með sér tortryggni í garð staðbundinna hráefna, uppistöðu hugmyndafræði Friðriks, 

einungis þeirra rétta og eldunaraðferða sem ekki höfðu áður sést á veitingahúsum 

Akureyrar. Það sem ennfremur rennir stoðum undir þá fullyrðingu er að fyrstu misserin 

voru eyfirsk matvæli ekki jafn fyrirferðarmikil í markaðsefni Friðriks V. og ímynd 

staðarins eins og síðar varð.  

Því verður litið svo á að hafi lögmæti einhvers laskast við þessa gagnrýni hafi það 

verið lögmæti Friðriks sem matreiðslumanns. Þó erfitt sé að slá því föstu eru helstu 

vísbendingar þess efnis að finna í rekstrarörðugleikum Friðriks V. fyrstu þrjú starfsárin - 

tímabilið sem Friðrik og Arnrún vógu upp á móti taprekstri staðarins með fullu 

kennarastarfi (Friðrik, 2017). Auðvelt væri að afskrifa örðugleikana á þeim forsendum að 

                                                      
9 Og rakið er í kaflanum Hugsjónin fæðist. 

10 Sjá t.a.m. ummæli Friðriks á bls. 28. 
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þetta hafi verið fyrsti veitingastaður þeirra hjóna, þau hafi því ekki verið búinn að skapa 

sér nafn sem rekstraraðilar og að meðallíftími nýrra veitingastaða með fimm eða færri 

starfsmenn séu einungis rúm þrjú ár (Luo og Stark, 2014). Slíkar útskýringar tækju þó 

ekki inn í myndina menntun og fyrri störf Friðriks sem matreiðslumanns; s.s. á Hótel 

Holti og „flestum betri veitingastöðum Akureyrar,“ (Guðrún, 2006) sem aukið höfðu 

lögmæti hans. Þau urðu meðal annars til þess að hann var reglulega fenginn til að flytja 

fyrirlestra um matartengd málefni áður en Friðrik V. opnaði dyrnar (Friðrik, 2009). Að 

sama skapi myndu slíkar skýringar skauta framhjá því að Friðrik hafði áður rekið 

veitingastaðinn Café Karólínu á Akureyri. Rekstur staðarins gekk með slíkum ágætum að 

honum barst yfirtökutilboð um miðjan tíunda áratuginn frá fjársterkum aðilum sem 

hugðust kaupa Hótel KEA. Þrátt fyrir loforð um yfirmannsstöðu og fjárhagslegt öryggi 

hafnaði Friðrik tilboðinu á eigin forsendum. Honum hafi ekki þótt tilhugsunin „nógu 

sexy“ og voru margir sem furðuðu sig á ákvörðun Friðriks (Friðrik, 2017). Af þessu að 

dæma mætti teljast ljóst að Friðrik hafði öðlast lögmæti sem veitingamaður áður en að 

opnun Friðriks V. kom.  

Það hafi þó ekki verið meira en raun bar vitni, eða laskast svo vegna gagnrýninnar um 

hina furðulegu matseld, að lögmætið tryggði ekki rekstrargrundvöll fyrir staðinn fyrstu 

árin. Önnur meginástæða þess að frumkvöðlar sækjast eftir lögmæti er einmitt til að 

skjóta styrkari stoðum undir rekstur sinn, auka líkurnar á viðskiptum og leggja þannig 

grunn að langlífi starfsemi sinnar (Jepperson, 1991). Aukin festa færðist ekki í rekstur 

Friðriks V. fyrr en að nokkrum árum liðnum og helst hún í hendur við aukinn hróður 

veitingastaðarins og matseldarinnar sem þar var iðkuð. Eins og Friðrik og Arnrún lýstu: 

Það var ekki fyrr en að réttir Friðriks V. sáust „í praktík,“ ásamt því að öðlast hylli 

utanbæjarmanna, sem úrtölumenn á Akureyri fengu (aftur) trú á Friðriki. Að þessar 

skrýtnu staðbundnu áherslur hans voru kannski ekki jafn fráleitar og þær litu út fyrir að 

vera (Friðrik, 2017). 

Þá ber að líta til þess að ummæli viðmælenda hér að ofan, þar sem gæði og 

möguleikar eyfirskrar matargerðar eru dásamaðar, féllu um átta árum eftir að Friðrik V. 

opnar á Strandgötu 7. Á þeim tíma hafði mikið vatn runnið til sjávar. Friðrik hafði til að 

mynda hlotið fjölda hvatningarverðlauna fyrir að gera eyfirskri matargerð hátt undir 

höfði og höfðu framleiðendur svæðisins bundist um hana samtökum þremur árum áður. 
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Þá höfðu nær allir viðmælendurnir verið í miðri hringiðu staðbundinnar matargerðar í 

Eyjafirði þegar viðtölin voru tekin. Því er ekki loku fyrir það skotið að vitnisburður þeirra 

sé ekki í takt við upplifun annarra, utanaðkomandi Akureyringa af matvælaframleiðslu 

svæðisins eða endurspegli stöðu eyfirskrar matvæla um það leyti sem Friðrik V. hefur 

innreið sína. Þó erfitt sé að vita með vissu hver skynjun annarra en viðmælendanna var 

á tímabilinu sem þessi skrif taka til má finna vísbendingar um sambærilega tilfinningu 

fyrir stöðu eyfirskrar matvælaframleiðslu í öðrum rannsóknum.  

Til að mynda sýndu kannanir sem gerðar höfðu verið á afstöðu Íslendinga til 

norðlenskra matvæla fram á „mjög sterkt jákvætt“ viðhorf landsmanna til afurða úr 

Eyjafirði (Matvælaframleiðandi 2, 2009). Sömu sögu var að segja af Eyfirðingum sjálfum, 

fólk á svæðinu var sagt vera „afskaplega stolt af sinni menningu og sögu“ tengdri 

matvælum héraðsins (Kristín, 2009, bls. 68). Þá voru ferðir á kaffi- og veitingahús að 

jafnaði næst vinsælasta afþreyingin sem fólk tók sér fyrir hendur þegar það ferðaðist um 

Eyjafjörð. Það verður að teljast til marks um harla sterka stöðu matvælaframleiðenda á 

svæðinu í ljósi þeirra fjölmörgu afþreyingarmöguleika, og sjálfsmyndarkreppunnar, sem 

áður hefur verið minnst á. Undir lok tímabilsins sögðust að jafnaði á bilinu 20 (Eyrún, 

2008) til 68 prósent (Valdemar, 2009)11 innlendra ferðamanna fara út að borða þegar 

það sótti Akureyri heim. Í ofanálag bentu rannsóknir til að innlendir ferðamenn verðu að 

jafnaði meiri fjármunum í þennan málaflokk á Norðurlandi, ekki síst á Akureyri, en að 

meðaltali í öðrum landshlutum (Eyrún, 2008, bls. 24). Er það ekki síst rakið til 

markaðsátaksins Komdu Norður sem ýmsir aðilar í ferðaþjónustunni, sem og Matur úr 

héraði, ýttu úr vör árið 2006. Í kynningarefni átaksins mátti iðulega finna myndir af 

eyfirskum mat eða matsölustöðum á Akureyri (Guðrún og fl., 2007). Ekki er óvarlegt að 

ætla að slíkar myndir í markaðsefni hafi styrkt stöðu Eyjafjarðar sem matvælahérað í 

hugum ferðamanna (Okumus og fl., 2007). 

Þegar vísbendingar sem þessar eru bornar saman við ummæli viðmælendanna, 

frásagnir af rekstri staðarins og gagnrýninni sem matargerð Friðriks hlaut í upphafi má 

greina að hróður, og um leið lögmæti staðbundinna áhersla, jókst hratt í Eyjafirði þegar 

líða tók á fyrsta áratug aldarinnar. Eftir mögur upphafsár fór að örla á meiri áhuga 

                                                      
11 Í fyrri könnuninni mátti einungis velja einn afþreyingarmöguleika og kann það að útskýra hið víða bil. 
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viðskiptavina Friðriks V. á matvælum úr héraði eftir miðjan áratuginn (Guðrún, 2006) og 

jókst stolt Eyfirðinga á framleiðslu sinni samhliða. 

Fyrst upplifði maður það [Eyjafjörð] sem iðnaðarsvæði en nú er þetta orðið 
miklu meira matvælasvæði af því að mikið af því sem er í gangi, það er í 
kringum matvæli á einn eða annan hátt, bæði í fisk og kjöt og nánast hvað 
sem er (Samstarfsmaður 2, 2009). 

Meðfram auknum áhuga og aukinni fyrirferð eyfirskra afurða í umræðunni jukust 

jafnframt viðskiptin á Friðrik V. og þakka eigendur staðarins því að Norðurland hafi, 

„svona í kringum 2007,“ verið orðið „frekar hátt skrifað sem matvælahérað.“ Fólk hafi 

um það leyti jafnvel farið að gera sér sérstakar ferðir til Akureyrar til þess eins að snæða. 

„Það hjálpaði okkur líka eftir Hrun þegar allir hættu að fara í skíðaferðir þá fengum við 

allt í einu vetur sem voru bara rekstrarlega bærilegir,“ segir Friðrik og nefnir í því 

samhengi Hrunveturna frá árinu 2008 til 2010, ársins sem Friðrik V. lagði upp laupana. 

Hann óttast að rekstur þeirra hjóna „hefði aldrei lifað“ þessi ár af ef ekki hefði verið fyrir 

hina nýtilkomnu ímynd Eyjafjarðar sem matarkistu (Friðrik, 2017). 

Þessi viðsnúningur kom þó ekki að sjálfu sér heldur var hann afsprengi margra þátta, 

þeirra á meðal ríkrar aðkomu stuðningsumhverfisins - sem nú skal vikið að. 
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6 Stuðningsumhverfið 

Þó svo að menn séu í samkeppni þá eiga menn alveg samleið upp að 
auðvitað ákveðnu marki (Stuðningsumhverfi 3, 2009). 

Með samþykkt Alþingis á byggðamálastefnu fyrir árin 2002 til 2005 var sett á laggirnar 

fimm manna verkefnastjórn sem vinna átti að nýrri sóknaráætlun fyrir Eyjafjörð. 

Nefndin tók til starfa í árslok 2002 og var markmið hennar að leggja fram framkvæmda- 

og kostnaðaráætlun með það fyrir augum að „efla þetta öflugasta þéttbýlissvæði utan 

höfuðborgarsvæðisins sem byggðakjarna fyrir Norður- og Austurland“ 

(„Vaxtarsamningur Eyjafjarðarsvæðis“, 2004, bls. 7). Verkefnastjórnin skilaði af sér 

tillögum í mars árið 2004 og var þar sleginn nýr tónn á sviði byggðamála hér á landi. 

Meginþunginn í tillögugerð stjórnarinnar var að byggja „enn frekar á helstu styrkleikum 

svæðisins á sviði matvælaframleiðslu, heilbrigðis-, skóla- og ferðaþjónustu“ sem gert 

yrði með „sérstöku skipulegu samstarfi einkaaðila og opinberra aðila.“ Þetta samstarf 

fékk nafnið Vaxtarsamningur Eyjafjarðar og var fyrsta tímabil samningsins frá 2004 til 

2007. Aðilar að samkomulaginu voru tíu talsins úr opinbera- og einkageiranum sem 

skuldbundu sig til að leggja fjármagn eða sérfræðiþekkingu til samningsins. Bein 

fjárframlög til Vaxtarsamningsins voru samtals 142,5 milljónir króna á samningstímanum 

auk 35 milljóna króna framlaga í formi sérfræðivinnu („Vaxtarsamningur Eyjafjarðar“, 

2006, bls. 5).  

Kjarni Vaxtarsamningsins var uppbygging svokallaðra klasa á fjórum kjarnasviðum. 

Slíkt klasasamstarf var sagt hafa gefið góða raun erlendis við eflingu samkeppnishæfni 

og litu aðstandendur samningsins sérstaklega til þess fyrirkomulags sem viðhaft hafði 

verið í Oulu í Finnlandi á sviði rafeindatækni (bls. 10-11). „Sameinuð í samkeppni“ var 

stefið sem skyldi spilað. „Menn sjá hagsmuni sína betur saman en í sundur“ (Friðrik, 

2017).  

Við svokallaða SVÓT-greiningu á Eyjafirði; þar sem dregin voru fram styrkleikar, 

veikleikar, ógnir og tækifæri svæðisins, var stuðst við ábendingar, umfjallanir, önnur 

gögn og fjölda viðmælenda sem verkefnastjórnin tók viðtöl við. Eftir heimildaöflunina 

leiddi verkefnastjórnin sig að þeirri niðurstöðu að fyrsti styrkleiki héraðsins sem rata 
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skildi á blað væri að Eyjafjörður væri „Öflugasta matvælaframleiðslusvæði landsins,“ 

þegar litið er til sjávarútvegs, landbúnaðar og iðnaðar (bls. 23). Einnig var eitt helsta 

tækifæri svæðisins sagt vera „möguleikar á framþróun í matvælaiðnaði.“ 

Í því ljósi lagði verkefnastjórnin til að komið yrði á fót svokölluðum matvælaklasa í 

umsjón Matvælaseturs Háskólans á Akureyri. Setrinu var komið á fót árið 2000 með það 

fyrir augum að „efla rannsóknir á matvælum og standa fyrir öflun þekkingar á 

matvælum,“ ásamt því að koma að „hagnýtum rannsóknum og þróun á öllu því sem 

viðkemur matvælum í breiðum skilningi, með sérstaka áherslu á sjávarfang“ (Jón, 2006). 

Nú skyldi Matvælasetrið einnig fara með umsjón fyrrnefnds matvælaklasa með það að 

leiðarljósi að: 

➢ Skapa aðstæður fyrir nýsköpun og markaðssetningu fyrir 
matvælaframleiðendur á svæðinu. 

➢ Skapa aðstæður til að nýta nýjustu þekkingu á sviði matvæla. 

➢ Auka samvinnu aðila í rannsóknum og þekkingariðnaðarfyrirtækjum í 
Eyjafirði. 

➢ Nýta mannauð og styrkja og auka starfsþjálfun og menntun. 

➢ Stuðla að innlendum sem erlendum tengslanetum milli aðila á sérsviðinu. 

➢ Bæta samhæfingu aðgerða sveitarstjórna, svæðastjórna og landsstjórnar á 
sviði matvæla („Vaxtarsamningur Eyjafjarðarsvæðis“, 2004, bls. 13). 

Gróflega var áætlað að starfsemi sem féll að matvælaklasanum á Eyjafjarðarsvæðinu 

velti um 30 milljörðum árlega og að ársverk innan klasans væru rúmlega 2000 talsins 

(„Vaxtarsamningur Eyjafjarðar“, 2006, bls. 12).  

Matvælaklasinn tók til starfa undir lok árs 2005 en á fyrsta heila starfsári hans var 

myndaður forystuhópur sem ætlað var að halda utan um starfið, ásamt svokölluðum 

klasastjóra. Í hópnum sátu sex einstaklingar en þar af voru fimm framkvæmdastjórar 

stöndugra framleiðslufyrirtækja; Ektafisks, Samherja, Kælismiðjunnar Frosts, 

Norðurmjólkur og Norðlenska. Eini meðlimur forystuhópsins sem ekki var úr röðum slíks 

fyrirtækis var Friðrik Valur. Þrátt fyrir að hann hafi búist við því að rödd hans yrði undir í 

stjórninni kom fljótt á daginn að svo myndi ekki fara. „Þarna voru menn bara af 

hugsjón,“ lýsti Friðrik og ekki skemmdi fyrir að þeir hafi haft „ákveðna peninga til 

ráðstöfunar til þess að styrkja góð verkefni“ (Friðrik, 2017). Þessi samsetning 
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forystuhópsins var jafnframt talin honum til mikils happs. Framkvæmdastjórarnir „höfðu 

svona ákveðið orð í bænum“ og voru því sagðir hafa „virkilega vald“ til að láta til sín taka 

í málaflokknum (Stuðningsumhverfi 5, 2009). Það helst í hendur við rannsóknir á sviði 

kerfisfræða sem sýna að eftir því sem ofar er farið í skipuritum fyrirtækja og 

skipulagsheilda eigi einstaklingar auðveldara með að hrinda kerfisbreytingum í 

framkvæmd, í krafti lögmætis síns, en þeir sem neðar eru. Það sé ekki síst í ljósi 

virðingarstöðu og aðgengis þeirra að hvers kyns aðföngum, ekki síst fjármunum, sem 

öðrum standa ekki til boða (Battilana, 2006). Þar að auki hafi þau sem gegna 

stjórnunarstöðum eða fari með önnur ábyrgðastörf oftar en ekki góða yfirsýn yfir 

markaðinn og þau kerfi sem fyrirtæki þeirra starfa innan. Slík þekking kunni þannig að 

leiða til aukinnar meðvitundar um tækifæri til kerfisbreytinga. Það feli jafnframt í sér að 

þau háttsettu telji sig ekki jafn bundin af fyrirliggjandi kerfum og eigi auðveldara með að 

gagnrýna þau og leggja til nýjar útfærslur (s.s. Seo og Creed, 2002).  

Þá verður ekki annað sagt en að Friðrik hafi einnig haft ýmislegt til samstarfsins að 

leggja. Ekki einungis bjó hann að víðfemu tengslaneti sem veitti honum, rétt eins og 

forstjórunum, yfirsýn yfir stöðu mála heldur hafa einnig verið færð rök fyrir því að minni 

aðilar hafi oftar en ekki meiri hvata til að leggja stund á nýsköpun og búi við færri 

kerfishöft (e. institutional constraints) en þeir sem stærri eru (Levy og Scully, 2007). Það 

kann að vera einhver stærsta ástæða þess að viðmælendurnir lýstu Friðriki sem einum 

aðaldrifkrafti samstarfsins. 

Friðrik hefur þó fáar skýringar á því hvernig hann var fenginn til starfans, einn 

veitingamanna. Hann hafi „einhvern veginn valist í þennan hóp“ en það hafi ekki 

skemmt fyrir að hann hafði reglulega sótt Ítalíu heim þar sem hann hafði séð 

sambærilegt klasasamstarf í verki (Friðrik, 2017). Ítalir eru af mörgum taldir framarlega á 

þessu sviði og ekki þarf að leita lengra en til Vaxtarsamnings Eyjafjarðar þar sem finna 

má skýringarmynd um hina fjölmörgu klasa á Norður-Ítalíu, „þar sem atvinnulíf er 

leiðandi á alþjóðamörkuðum á viðkomandi sviðum“ („Vaxtarsamningur 

Eyjafjarðarsvæðis“, 2004, bls. 14-15). Þó þekking Friðriks á ítölskum klösum hafi eflaust 

haft sitt að segja verður að teljast líklegra að orðspor hans hafi spilað stærri rullu í 

skipuninni. Á þeim tíma sem valið var í forystuhópinn, á haustmánuðum ársins 2005, var 

Friðrik á góðri leið með að verða þekktasti kokkur landsins og „landsmönnum að góðu 
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kunnur“ („Fjögurra stunda jólanautnir“, 2005, bls. 36) og þá hafði veitingastaður hans 

jafnframt rétt úr kútnum meðfram auknu lögmæti Friðriks, eins og áður hefur verið 

rakið. 

Stærsta ástæðan fyrir því að Friðrik var fenginn í forystuhópinn verða þó að teljast 

störf hans við matvælasýninguna MATUR-INN sem fram fór í Verkmenntaskólanum á 

Akureyri í mars 2005. Sú ályktun á sér stoð í yfirlýsingum yfirmanns í stöndugu 

matvælafyrirtæki sem leit á sýninguna sem ákveðinn upphafspunkt þeirrar hugsjónar 

sem síðar var ákveðið að bindast samtökum um (Matvælaframleiðandi 2, 2009). Kjarni 

matvælasýningarinnar var keppnin Matreiðslumaður ársins, sem fór þá fram á Akureyri í 

annað sinn, ásamt vörusýningu þar sem 25 sýnendur kynntu vörur sína og þjónustu. 

Friðrik og Arnrún voru óumdeildir „frumkvöðlar og drifkraftar“ á bakvið sýninguna og 

kristallaðist það hvergi betur en í ávarpi þáverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra sem 

þakkaði „þeim heiðurshjónum“ sérstaklega fyrir alla atorkuna sem lá að baki 

skipulagningunni (Valgerður, 2005). Þá var Friðrik jafnframt titlaður sýningarstjóri í öllu 

kynningarefni sem framleitt var fyrir hátíðina og dreift var með aðstoð fjölmiðla. Þrátt 

fyrir fjárhagslegan stuðning frá matvælaklasanum („Vaxtarsamningur Eyjafjarðar“, 2006, 

bls. 13) ráku Friðrik og Arnún keppnina nær alfarið á eigin hefti - „og skíttöpuðum á því 

náttúrulega“ (Friðrik, 2017). Tapið gleymdist þó fljótt. Hjónin fengu „fullt af athygli“ 

(Friðrik, 2009) og ekki leið á löngu áður en Friðrik var fenginn til liðs við matvælaklasann 

enda þótti sýningin heppnast með eindæmum vel. Hún var „veglegri en nokkru sinni 

fyrr“ og dró að á fjórða þúsund manns („Þórarinn Eggertsson“, 2005).  

Í kjölfar MATUR-INN áttu aðilar í matvælaframleiðslu og ferðaþjónustu á svæðinu 

saman fundi og ræddu leiðir til þess að styrkja ímynd svæðisins sem 

matvælaframleiðslu- og ferðamannahérað. Niðurstöður fundanna voru á þá leið: 

Að fenginni reynslu af áðurnefndri matvælasýningu á sl. ári var ákveðið að 
efna til slíkrar sýningar árið 2007 og í framhaldinu var sömuleiðis ákveðið að 
eyfirskir matvælaframleiðendur tækju sameiginlega þátt í 
matvælasýningunni Matur 2006 í Kópavogi („Vaxtarsamningur Eyjafjarðar“, 
2006, bls. 13). 

Óhætt er að fullyrða að fátt hafi aukið lögmæti hugmyndarinnar um staðbundin matvæli 

og eyfirska matargerð meira en síðarnefnda sýningin. Vart er annað hægt en að minnast 
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á lögmæti Friðriks í sömu andrá enda var hann, aftur, aðalsprautan að baki þátttöku 

Eyjafjarðar í sýningunni.  

Matur 2006 fór fram í Fífunni, sýningarhöll Kópavogsbæjar, dagana 30. mars til 2. 

apríl árið 2006. Um var að ræða sölusýningu áþekka MATUR-inn árinu áður en stærsti 

munurinn var sá, að frátöldu umfanginu, að í Fífunni komu fyrirtækin hvaðanæva af 

landinu. Var þetta í áttunda sinn sem sýning af þessu tagi var haldin í Kópavogi en 

jafnframt í fyrsta sinn sem framleiðendur í Eyjafirði komu saman, með aðstoð 

matvælaklasans, og kynntu vörur sínar undir merkjum svæðisins. Hið svokallaða 

„Eyfirska matartorg“ var stærsti bás sýningarinnar og var kynningin sögð hafa vakið 

mikla athygli sýningargesta - „enda hafði hún að markmiði að vekja athygli á hversu 

öflugt matvælahérað Eyjafjörður er. Því fengu þúsundir sýningargesta að kynnast, bæði 

með fróðleik og smakki“ („Vaxtarsamningur Eyjafjarðar“, 2006, bls. 12). Það var ekki 

ofsögum sagt því áætlað var að í kringum 30 þúsund manns hafi lagt leið sína á 

sýninguna það árið („Um 30.000“, 2006). 

Á Eyfirska matartorginu komu saman á annan tug fyrirtækja sem tengdust mat og 

matargerð á einn eða annan hátt og sameinuðust um að leggja harða samkeppni til 

hliðar fram yfir helgina. Friðrik og verkefnastjóri matvælaklasans fengu það sjálfskipaða 

hlutverk að sannfæra einstaklinga og fyrirtæki um þátttöku á sýningunni og þótti 

mörgum mikið til þeirra koma - ekki síst fyrir að fá stóru framleiðslufyrirtækin til að snúa 

bökum saman (Stuðningsumhverfi 5, 2009). 

Við sýndum bara samstöðukraftinn, það var þarna hlið við hlið Bautinn og 
Greifinn og Friðrik V. og Karólína og á milli var Norðlenska og Kjarnafæði og 
allir unnu bara þétt saman [...] og eftir það þá bara fundum við svo 
gríðarlega, sko, vilja markaðarins fyrir þessu“ (Friðrik, 2009). 

Því til staðfestingar minntist einn þátttakandinn á það hafi verið „alveg svakalega góð 

sala“ hjá sér á sýningunni og að hún hafi opnað augu hans fyrir sóknarfærunum sem 

fólgin væru í eyfirsku samstarfi (Birgi 4, 2009). „Þetta er svo sterkt, að vera svona mörg 

saman,“ sagði annar framleiðandi sem kallaði eftir enn meira samstarfi 

matvælaframleiðenda á svæðinu (Matvælaframleiðandi 4, 2009). 

Og ekki þurfti hann að bíða lengi eftir að verða að ósk sinni. Rétt um mánuði eftir að 

síðustu matvælafyrirtækin voru komin aftur til Eyjafjarðar eftir Matur 2006 var boðað til 

fundar á Greifanum. Minnug árangursins á sýningunum tóku 27 fyrirtæki sig saman og 
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formgerðu samstarf á grunni hugmyndarinnar um staðbundin, eyfirsk matvæli. 

Samtökin Matur úr Héraði litu dagsins ljós. 

6.1 Matur úr héraði 

Það er engum blöðum um það að fletta að Friðrik var álitinn aðal drifkrafturinn að baki 

stofnun Matar úr héraði. Aðspurðir út í tilurð samtakanna og stöðu Friðriks innan þeirra 

voru viðmælendurnir nær einróma um að líta mætti á þau sem „óskilgetið barn“ 

veitingamannsins (s.s. Stuðningsumhverfi 3; Matvælaframleiðandi 2; Samstarfsmaður 4; 

Birgi 5, 2009). 

Hlutverk Matar úr héraði var að vinna að framgangi eyfirskrar matargerðar í víðum 

skilningi, hefja á loft matvæli af svæðinu jafnt sem eyfirskt eldhús. Þá var það jafnframt 

sagt byggja á „hugmyndafræði hægrar matarmenningar - Slow food“ og að litið væri á 

megintilgang félagsins sem eflingu samstarfs þeirra aðila á Eyjafjarðarsvæðinu sem 

komu að matvælameðhöndlun á einhvern hátt. Tengja átti saman eyfirska 

matvælaframleiðendur og veitingamenn sem og að taka þátt í sýningum og viðburðum 

þar sem tækifæri gæfist á að kynna eyfirsk matvæli (Þóra og fl., 2014, bls. 6). Að sama 

skapi ætti að vinna að markaðssetningu á samtökunum og hlutverki þeirra svo að auka 

mætti „hróður eyfirskrar matarmenningar sem víðast um heiminn,“ eins og það var 

orðað á vefsíðu samtakanna (Kristín, 2009, bls. 26). Þessi stefnulýsing Matar úr héraði 

rímaði vel við sýn Friðriks um Eyjafjörð sem matvælahérað: 

Minn draumur var ekkert flókinn. Ég sá bara fyrir mér að þegar við værum 
búin að gera þetta í tuttugu ár eða eitthvað þá væri Akureyri, þetta væri 
bara eins og kvikmyndahátíðin í San Sebastian. Það er bara, allt væri matur. 
Það væri bara matarsýning í leikfélaginu, það væru tónleikar í Hofi um mat, 
sem tengdust mat, það væri bara allt tengt mat (Friðrik, 2017). 

Úr fjölmiðlaumfjöllunum um Friðrik má lesa að þessi draumur hans hafi fæðst töluvert 

áður en Matar úr héraði naut við. Þannig hafði hann sérstaklega orð á því í upphafi árs 

2005, rúmu ári áður en samtökin eru stofnuð, að Eyfirðingar gætu verið stoltir af þeirri 

vöru sem framleidd væri í héraðinu og að hann dreymdi um að svæðisbundinn matur 

yrði þar í öndvegi í framtíðinni (Skapti, 2005). Þá minnist Friðrik þess að hafa flutt erindi 

á opnu málþingi Háskólans á Akureyri um staðbundnar áherslur undir lok tíunda 

áratugar síðustu aldar, fáeinum árum áður en Friðrik V. opnaði dyrnar. Lýsti hann þar 

draumum sínum um Eyjafjörð sem matvælahérað: „Ég sé fyrir mér veitingastaði sem 
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sérhæfa sig í hráefni frá svæðinu, ég sé fyrir mér verslanir sem að sérhæfa sig í hráefni 

frá svæðinu og ég sé fyrir mér matvælahátíðir“ (Friðrik, 2009). 

Það að Friðrik hafi hugsað til langframa er til marks um að hann hafi verið það sem 

kallað er í kerfisfræðunum „framtíðarmiðaður“ frumkvöðull (e. future temporial 

orientation). Ólíkt þeim frumkvöðlum sem einblína meira á fortíðina og nútíðina í 

ákvörðunartöku sinni leyfa þeir framtíðarmiðuðu huganum að reika um mögulega 

framvindu hlutanna; í takti við vonir þeirra, ótta og þrár (Dorado, 2005, bls. 389). 

Hegðun þeirra er sögð grundvallast bæði af eigin löngunum - sem og á mati á orsökum 

þeirra og afleiðingum. Atbeini þeirra byggir þannig á eiginhagsmunum sem og vali á 

aðgerðum til að þjóna þeim. Þar að auki endurspeglar framtíðarmiðaður hugsunarháttur 

Friðriks að kerfin sem hann lifði og hræðist í voru, að hans mati hið minnsta, nægilega 

stöðug til að hægt væri að hugsa til lengri tíma. Slíkt umhverfi er talið vera kjöraðstæður 

fyrir einstaklinga til að stuðla að kerfisbreytingum með nýsköpun sinni.  

Það kann að hljóma eins og mótsögn í fyrstu enda eðli kerfa að leiða til „aukinnar 

einsleitni“ og „kerfisvæðingar“ sem ætla mætti að torveldaði skapandi hugsun.12 

Beckert (1999) segir hins vegar að getan til að sjá fyrir sér aðrar útfærslur á umhverfi 

sínu sé nátengd kerfunum sem fyrir eru. „Leiðirnar að betri niðurstöðum eru aðeins 

sjáanlegar vegna fyrirliggjandi kerfa sem draga úr óvissu“ (bls. 784). Kerfin auka þannig 

ekki aðeins stöðugleika heldur gera jafnframt frumkvöðlum kleift að vinna að 

breytingum sem ógna þessum sama stöðugleika. Það er ekki síst sagt í ljósi þess að 

innan stöðugra kerfa sé auðveldara að koma auga á helstu hagsmunaaðila. Undir þeim 

kringumstæðum eiga frumkvöðlar alla jafna hægara um vik með að nálgast nauðsynleg 

aðföng og sannfæra aðra um að róa í sömu átt. Takist þeim vel upp munu breytingar 

verða til þess að grafa undan fyrirliggjandi kerfum (e. de-institutionalization) og skapa 

svigrúm fyrir ný kerfi til að fylla í tómarúmið (Dorado, 2005, bls. 393).  

Með stofnun Matar úr héraði hafði Friðriki tekist að fá á þriðja tug fyrirtækja í 

matvælageiranum til að bindast samtökum um þessa framtíðarsýn sína og 

hugmyndafræðina sem hann hafði gert að kjarna starfsemi sinnar. Fátt undirstrikar því 

betur hlutverk Friðriks sem kerfisfrumkvöðuls en einmitt Matur úr héraði. Hann hafði 

ekki einungis megnað að yfirstíga fyrirliggjandi efasemdir um burði staðbundinna 

                                                      
12 Eins og rakið er í kaflanum Fræðilegur bakgrunnur. 
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matvæla til að vera aðdráttarafl heldur skyldu aðrir, þeirra á meðal stærstu 

matvælaframleiðendur Eyjafjarðar, nú starfa undir þeim formerkjum. Friðrik hafði beygt 

fyrirliggjandi kerfi, tekist að sannfæra aðra um starfshætti og hugmyndafræði sem hann 

hafði sjálfur náð að beisla og var orðinn þekktur fyrir (Garud og fl., 2007, bls. 962). 

Velgengni Matar úr héraði og þar af leiðandi aukin vegsæld eyfirskra matvæla yrðu því 

óneitanlega Friðriki og hinni staðbundnu starfsemi hans til framdráttar. Í því ljósi taldi 

rannsakandinn rétt að leggja töluverða áherslu á samtökin í þessum skrifum. 

Það er ekki orðum aukið að ímynd Friðriks hafi verið samofin Mat úr héraði. Hin 

sterka staða Friðriks og hugmyndarfræði hans innan samtakanna birtist hvergi skýrar en 

í skrifum Kristínar Helgadóttur, sem rannsakaði auðkenni Matar úr héraði þremur árum 

eftir stofnun samtakanna. Leiddi hún sig að þeirri niðurstöðu að Friðrik væri svo 

miðlægur í samtökunum að ekki einungis hvíldu þau að miklu leyti á tengslaneti hans 

heldur var „persónuleiki auðkennisins“ sagt kristallast í honum. Það einkenndist - „af því 

að Friðrik Valur Karlsson er af flestum talinn holdgervingur þess, þjóðlegur, skapandi, 

einlægur og hörkuduglegur“ (Kristín, 2009, bls. 60). Eða eins og stjórnarmaður í 

samtökunum komst að orði: „Fyrir marga er hann ímynd Matar úr héraði“ 

(Matvælaframleiðandi 2, 2009).13 Þrátt fyrir að rannsókn hennar og viðtölin við 

viðmælendurna hafi verið framkvæmd árið 2009 er ljóst að staða Friðriks var sterk innan 

Matar úr héraði allt frá stofnun. Sést það hvað best í því að um nokkurra daga skeið eftir 

stofnfundinn á Greifanum var Friðrik formaður samtakanna. Ekki leið þó á löngu áður en 

sú tilhögun var dregin til baka - að frumkvæði Friðriks. „Ég áttaði mig á því að ég gat ekki 

verið formaður. Ég var bara kominn allt of langt og var með allt aðra hugsun, ef ég væri 

allt of dóminerandi að ég myndi þá bara skemma fyrir félaginu“ (Friðrik, 2009). Því hafi 

hann dregið sig í hlé og tekið stöðu meðstjórnanda, ekki síst til að höfða til annarra 

veitingamanna. „Þetta myndi letja þá til samstarfs ef að ég væri þarna fremstur í flokki“ 

(Friðrik, 2017).  

Það kann að þykja skjóta skökku við að hann hafi viljað fá fleiri matsölustaði, sem alla 

jafna áttu í beinni samkeppni við Friðrik V., til að gera út á staðbundin matvæli - 

sérstöðu Friðriks. Hann hafði þó engar áhyggjur af stöðu ímyndar sinnar þrátt fyrir að 

                                                      
13 Nánar er fjallað um ímynd og stöðu Friðriks innan samtakanna í kaflanum Kalt á toppnum. 
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fleiri myndu feta í fótspor hans. Mestu máli skipti að fá fólk til liðs við samtökin svo að 

vinna mætti betur að ímynd Eyjafjarðar sem matarkistu: 

 

Ég hafði það mikla trú á okkur að ég hugsaði [...] við verðum að fá fólk til 
Akureyrar en ég treysti mér alveg til að laða fólk inn á veitingastaðinn minn 
þegar það er komið til Akureyrar. Þannig að ég var aldrei hræddur um að við 
værum eitthvað að skaða okkar brand (Friðrik, 2017).  

Í þessum ummælum endurspeglast helsta gildi Matar úr héraði í augum meðlima 

samtakanna. Þrátt fyrir að samtökin voru sögð bera þess „öll merki að byggjast á sterku 

nýsköpunarneti“ (e. innovation network) (Kristín, 2009. bls, 61), þar sem aðilar eru 

leiddir saman til að vinna að þróun nýrra vara, þjónustu, ferla eða viðskiptalausna, 

virðist samstarfið ekki hafa getið af sér neinar áþreifanlegar nýjungar sem heitið geta. 

Að frátöldum nokkrum vörum sem Friðrik hafði á boðstólnum á veitingastað sínum; svo 

sem bjórís (samstarf Kalda og Holtssels), osta (samstarf Friðriks og MS), hráskinku og 

hangikjöt (samstarf Friðriks og Norðlenska), var litið á helsta nýsköpunarþátt Matar úr 

héraði sem viðbót við markaðsstarf þátttakendanna. Samtökin væru 

markaðssetningartól fremur en nokkuð annað, „hugsað þannig að koma ferðafólki 

hingað“ (Stuðningsumhverfi 5, 2009), jafnt til upphafningar fyrir eyfirsk matvæli sem og 

svæðið sjálft. „Matur úr héraði snýst fyrst og fremst að það sé verið að selja 

Eyjafjarðarsýslu, [...] Að auglýsa hvað er til og hvað þú getur fengið og þetta líka laðar að 

ferðamanninn“ (Samstarfsmaður 2, 2009). 

Matur úr héraði þurfti þó að yfirstíga ákveðinn markaðsvanda á árdögum 

samtakanna. Innlendir ferðamenn þekktu alla jafna ekki vel til matvælaframleiðslu á 

Eyjafjarðarsvæðinu (Kristín, 2009, bls. 39) og óttuðust meðlimir samtakanna að færu 

þeir fram með of mikinn „Eyjafjarðarhroka“ í upphafi kynni það að fæla burt 

viðskiptavini í öðrum landshlutum. „Neikvæðasti punkturinn hér, og það er þá 

sérstaklega fyrir matvælaframleiðendur, hann liggur í því að við verðum að fara svolítið 

bakdyramegin inn á höfuðborgarsvæðinu vegna þess að þú getur ekki bara sagt, það er 

allt æðislegt úr Eyjafirðinum“ (Friðrik, 2009). Það væri sérstaklega varasamt í tilfelli 

stóru fyrirtækjanna innan Matar úr héraði. Sýnileiki samtakanna valt að miklu leyti á 

lögmæti vara stöndugu matvælaframleiðandanna í augum neytenda enda seldu þeir 

stærstan hluta afurða sinna utan Eyjafarðarsvæðisins. Matur úr héraði átti því mikið 
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undir að stöndugu matvælaframleiðendurnir væru innanborðs - ekki síður en Friðrik 

sjálfur.  

Samstarf með grónum fyrirtækjum eða nafnkunnum einstaklingum getur nefnilega 

gagnast frumkvöðlinum á að minnsta kosti tvo vegu: Fyrir það fyrsta getur slíkt samstarf 

aukið aðgengi frumkvöðulsins að hvers kyns aðföngum eða úrræðum sem 

samstarfsaðilinn kann að búa yfir; svo sem fjármunum, tengslaneti eða þekkingu. Þannig 

getur samstarf með velstæðum fyrirtækjum eða einstaklingum orðið til þess að slá á 

efasemdaraddir þeirra sem efast um burði og getu frumkvöðulsins til að hrinda 

hugmyndum sínum í framkvæmd. Hinn kosturinn við slíkt samstarf er í raun sjálf tilvist 

þess. Það að frumkvöðli hafi tekist að koma á samstarfi við virta aðila er eitt og sér til 

marks um það að eitthvað kunni að vera í þennan frumkvöðul og hugmyndir hans 

spunnið. Af þessum sökum er samstarf lögmætisaukandi og hafa verið færð rök fyrir því 

að það vegi upp á móti hugsanlegum neikvæðum hliðum samstarfs; eins og að þurfa að 

deila bæði völdum og hugsanlegri uppskeru með öðrum (Raghunath og fl., 2008, bls. 

60). 

Innan vébanda stjórnar matvælaklasans, og síðar Matar úr héraði, voru margir 

háttsettir og nafntogaðir einstaklingar úr fræðasamfélaginu og atvinnulífinu. Þátttaka 

þeirra í verkefnunum tveimur var ekki síður til þess fallin að auka lögmæti Matar úr 

héraði og matvælaklasans enda hafði hver þeirra öðlast lögmæti í störfum sínum á 

öðrum, en jafnframt skyldum, vettvangi. Þátttakendurnir bjuggu yfir margvíslegri 

reynslu; jafnt fræðilegri sem markaðslegri og gátu hagnýtt sér þekkingu, sambönd og 

bolmagn sem einyrkjar í Eyjafirði bjuggu ekki yfir. Þannig má álykta að þátttaka 

stjórnarmeðlimanna í verkefnunum tveimur hafi verið til þess fallin að auka tiltrú 

annarra á getu samstarfsins til þess að vinna að framgöngu nýrra, álitlegra hugmynda. 

Það helst í hendur við ummæli starfsmanns matvælaklasans, sem áður hefur verið vísað 

til, um að í stjórninni væru „svona alvöru karlar sem höfðu svona ákveðið orð í bænum.“ 

Það hafi veitt þeim umboðið til að taka til hendinni og hefja klasann upp til vegsemdar 

og virðingar (Stuðningsumhverfi 5, 2009). Það hafi jafnframt aukið lögmæti Matar úr 

héraði og matvælaklasans sem svo auðveldaði öflun nýrra samstarfsaðila.  
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Friðrik er sannfærður um að aðkoma stóru framleiðslufyrirtækjanna í Eyjafirði að Mat 

úr héraði hafi skipt sköpum fyrir tilurð og starfsemi samtakanna. Þátttaka þeirra í Mat úr 

héraði hafi verið mikið aðdráttarafl fyrir aðra veitingamenn og minni framleiðendur.  

Ég er alveg viss um að ef ég hefði farið í að stofna Matur úr héraði, ég og 
bara þeir sem voru mínir birgjar, þá hefðum við bara ekkert getað þetta. Ég 
er nú ekki svona corporate-maður en ef við hefðum ekki haft Vífilfell og MS, 
[...] ef þeir hefðu ekki verið með þá hefðum við ekki getað þetta. Það er 
ekkert flókið (Friðrik, 2017). 

Mikilvægt hafi verið að fá fulltrúa stóru framleiðslufyrirtækjanna að borðinu innan 

samtakanna. Ekki einungis til að leggja grunn að þeirri „góðu blöndun“ sem var í 

stjórninni heldur einnig til að tryggja fjármögnunina. „Hefðum við bara betlað um 

pening þá hefði þetta aldrei gengið, við þurftum að hafa einhvern innanbúðar“ (Friðrik, 

2017). Það að honum hafi tekist að fá stöndugu fyrirtækin til samstarfs á þeim 

forsendum að þau bæru hitann og þungann af kostnaðinum við rekstur samtakanna, en 

fengu þrátt fyrir það „minnsta athygli“ að mati Friðriks, hafi verið ein helsta forsendan 

fyrir því að aðrir, verr efnum búnir, féllust á þátttöku í Mat úr héraði. „Það góða við það 

líka er að ég gat alltaf sagt: „Við erum með kapítalið,“ ég þurfti að aldrei að koma og 

segja: „Þú þarft að gera þetta, þetta og þetta og borga helling fyrir það“ (Friðrik, 2017). 

Það hafi haft hvetjandi áhrif á minni framleiðendur og matreiðslumenn til að taka þátt í 

starfi samtakanna, ekki síst í fjármagnsfrekum sýningum á þeirra vegum. 

Kostnaðarþátttaka hafi til að mynda staðið Matarkistunni Skagafirði, systursamtökum 

Matar úr héraði, fyrir þrifum. „Vandamálið með Skagfirðinga var alltaf ef þú vildir vera 

með þá kostaði það þig alltaf hellings pening. Þannig að þú hafðir varla tíma, hafðir varla 

starfsfólk í það og þetta átti líka að kosta helling. Það var erfitt að sjanghæa þig inn“ 

(Friðrik, 2017). Eyjafjörður hafi í raun verið eina héraðið sem var nógu sterkt til að geta 

haldið uppi samtökum sem þessum. „Eina svæðið til þess að hafa nógu marga sterka, 

stóra aðila, þú veist, til að borga brúsann fyrir okkur litlu (Friðrik, 2017).  

Stöndugu framleiðendurnir virðast jafnframt hafa verið sáttir og meðvitaðir um 

hlutskipti sitt sem gnægtarbrunnar samtakanna. Þátttaka í Mat úr héraði og útgjöldin 

sem henni fylgdu hafi verið jafnt sjálfsagður þáttur í markaðsstarfi fyrirtækjanna sem og 

samfélagsábyrgð þeirra. Samtalið milli félagsmanna sem átti sér stað á vettvangi 

samtakanna skemmdi heldur ekki fyrir: 
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Through our work in the local food organization we are having impact on the 
people. And that local food would also make something that Fridrik has 
learnt from us and we have learnt from small companies in the local food. 
We are a big company so we just know that we can put in more money into 
local food than a small company because we can do it, so we put up lots of 
money into projects we are doing for the benefit of the whole. So, we are 
not only thinking about our own interest [sic] (Matvælaframleiðandi 5, 
2008). 

Þá virðist þátttaka stóru fyrirtækjanna einnig hafa virkað sem trygging fyrir 

áframhaldandi tilvist Matar úr héraði í augum aðstandenda samtakanna. Hún hafi verið 

til þess fallin að slá á ótta þeirra sem töldu að Matur úr héraði stæði og félli með Friðriki 

Val (s.s. Stuðningsumhverfi 6, 2009; Birgi 4, 2009). Það var jafnframt til að auka lögmæti 

samtakanna (Jepperson, 1991). „Ég held að Matur úr héraði gæti dáið ef að Friðrik 

myndi færa sig út úr þessu, hann gæti jarðað þetta, en hann myndi aldrei gera það því 

það eru svo stórir aðilar í þessu. Þarna eru Norðlenska, þarna er Kjarnafæði, þarna er 

MS, þarna eru allir stóru aðilarnir“ (Stuðningsumhverfi 5, 2009). Þeir voru þó gott betur 

en bara trygging. Einn viðmælendanna taldi til að mynda, þrátt fyrir öfluga framgöngu 

Friðriks, að það væri „náttúrulega alveg á hreinu“ að helstu drifkraftar Matur úr Héraði 

væru stóru fyrirtækin. Það væru ákveðin „lykilfyrirtæki;“ eins og Norðlenska og KEA sem 

væru „grunnurinn“ að starfi samtakanna enda leggðu þau mest fram (s.s. 

Stuðningsumhverfi 1 og 5, 2009).  

Þrátt fyrir að þátttakendur í matarhátíðunum tveimur, sem voru þorri meðlima í 

hinum nýju samtökunum, hafi í viðtölunum verið á einu máli um ágæti sýninganna varð 

sannfæringarstarf Friðriks ekkert auðveldara með árunum. Hvort sem um var að ræða 

MATUR-INN, Matur 2006 eða allar þær matvælasýningar sem fylgdu á næstu árum lýsir 

Friðrik hvernig hann þurfti alltaf að ganga á eftir þátttakendum. Það að þurfa „alltaf að 

sjanghæa alla inn og sannfæra alla“ með ótal fundum og símtölum hafi tekið á og orðið 

til þess að draga úr honum tennurnar. „Ég get alveg viðurkennt það að það voru pínulítil 

vonbrigði fyrir mig af því að ég hélt alltaf að „Næst verður þetta auðveldara,“ [...] en ég 

byrjaði alltaf á byrjunarreit (Friðrik, 2017). Honum hafi þótt það sérstaklega ergilegt að 

þurfa að þrýsta á sömu aðilana á hverju ári, sem höfðu jafnvel selt mikið og fengið góða 

auglýsingu á fyrri sýningum. Þetta var einkum, en ekki alfarið, bundið við minni 

framleiðendur að mati Friðriks. „Á einu ári var það bara búið að gleyma.“  
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Af þessu að dæma er ljóst að ekki einungis fjárhagslegir þættir hafa spilað inn í 

áhugaleysi almennra meðlima Matar úr héraði á þátttöku á vettvangi samtakanna - 

enda stóðu stöndugu fyrirtækin straum af þorra kostnaðarins sem fyrr segir. Svarið við 

þessari tregðu má ef til vill finna í útbreiddri skilgreiningu Marks C. Suchman (1995) sem 

sagði lögmæti nýrra hugmynda, sem innleiða á innan skipulagsheilda eða samtaka (eins 

og Matar úr héraði í þessu tifelli), hverfast um þrjú atriði. Rétt er að staldra við greiningu 

hans enda varpar hún skýru ljósi á lögmætisþróunina sem rakin verður á komandi 

blaðsíðum.  

Með rannsóknum á fyrirliggjandi fræðaskrifum um lögmæti sá Suchman að 

einstaklingar innan heildanna meti nýjar hugmyndir út frá hagrænum (e. pragmatic), 

siðferðislegum (e. moral) og hugrænum (e. cognitive) þáttum. Hagrænamatið lýtur að 

því hvort einstaklingurinn telji að hugmyndin geti haft jákvæð áþreifanleg, og þá ekki síst 

fjárhagsleg, áhrif á heildina og meðlimi hennar. Lækkar hugmyndin kostnað, eykur hún 

hróður eða eflir hún gæðin sem fyrir eru? Með öðrum orðum; er viðskiptagrundvöllur 

fyrir þessari hugmynd? (Thomas og Lamm, 2012, bls. 193). 

Miðlæga spurningin í siðferðismatinu er hins vegar hvort „rétt“ sé að fylgja 

hugmyndinni eftir. Svarið hvílir á því hversu vel hugmyndin er talin samræmast siðferði 

samfélagsins sem hún sprettur úr, burtséð frá hugsanlegum gróða eða kostnaði fyrir 

heildina. Í stuttu máli: „Er hugmyndin réttmæt?“ Þriðja og síðasta matið, það hugræna, 

snýr einnig að fyrirliggjandi viðmiðum. Eins og áður hefur verið rakið (s.s. Suddaby og 

Greenwood, 2005) á lögmæti sér sögulegar rætur og lýtur hugræni þátturinn að því 

hversu „skiljanleg“ hugmyndin er, þ.e. hvort hún samræmist gildum og viðmiðum, 

skynjun og veruleika þess samfélags þangað sem hún skal innleidd. Þegar um er að ræða 

hugmynd eins og staðbundna matargerð kann fólk að líta svo á að innleiðing nýrra 

viðmiða muni flækja ákvarðanatöku, fela í sér brotthvarf frá fyrri starfsháttum og 

torvelda þannig starfsemina frá því sem áður var. Því spyrji þátttakendur sig: „Verður 

starf mitt erfiðara ef ég fylgi hugmyndinni eftir?“ (Thomas og Lamm, 2012, bls. 195). 

 Eins og fram mun koma þá áttu allir þessir þættir eftir að hafa teljandi áhrif á 

lögmæti Friðriks og hugmynda hans um staðbundna matargerð sem reynt var að 

innleiða í Eyjafirði. Því var það honum og öðrum velunnurum eyfirskra matvæla líklega 

til happs að ráðist hafi verið í stofnun samtaka á þeim grunni svo skömmu eftir vel 
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heppnuðu matvælasýninguna. Svo virðist sem meðlimir Matar úr héraði hafi haft 

nokkuð óljósar hugmyndir um hvað nákvæmlega ætti eða myndi felast í slíku samstarfi - 

eins og síðar átti eftir að koma í ljós. Engu að síður gaf Matur 2006 mönnum trú á að 

samkeppnisaðilar gætu jafnvel notið góðs af því að starfa saman að hugsjón Matar úr 

héraði, sem um leið var hugsjón Friðriks, en ekki bara í sitthvoru lagi. „Tveir góðir 

veitingastaðir hlið við hlið eru sterkari en einn góður veitingastaður,“ eins og Friðrik 

komst að orði (2017) og háttsettur meðlimur samtakanna tók í sama streng: 

Það er bara hollt fyrir alla að leiða saman hesta sína, þannig var þetta félag 
til, að menn stóðu bara saman á einhverri sýningu í Kópavogi inni á einum 
bás og áttuðu sig á því að þeir áttu bara samleið, þrátt fyrir allt. [...] Þó svo 
að menn séu í samkeppni sko þá eiga menn alveg samleið upp að auðvitað 
ákveðnu marki (Stuðningsumhverfi 3, 2009). 

Af ofantöldum vitnisburði að dæma mætti ætla að aðkoma stóru 

framleiðslufyrirtækjanna hafi aukið lögmæti Friðriks og Matar úr héraði ef marka má 

fyrri þátt Raghunath og félaga (2008) sem áður hefur verið minnst á. Þau aðföng sem 

fyrirtækin höfðu úr að moða urðu til þess að slá á efasemdaraddir sem véfengdu burði 

samtakanna og voru matreiðslumenn og minni framleiðendur viljugri til að taka þátt í 

starfseminni þegar þeir vissu að fjármögnunin var tryggð. Þannig hefur þátttaka þeirra 

og meðfylgjandi fjárútlát jafnframt styrkt hagrænan þátt lögmætis hugmyndafræðinnar 

að baki Mat úr héraði eins og áður hefur verið drepið á (Suchman, 1995).  

En þátttaka stórlaxana virðist hafa verið tvíeggja sverð. Nokkrir minni meðlima Matar 

úr héraði lýstu yfir vanþóknun sinni, bæði í viðtölum sem og á vettvangi samtakanna, 

með þessa tilhögun. Þannig segist Friðrik hafa persónulega verið „rosa gagnrýndur“ 

(2017) fyrir að hafa fengið stór fyrirtæki að borðinu sem jafnvel voru með starfsstöðvar 

víða um land, eins og Mjólkursamsalan, eða byggðu á alþjóðlegum grunni, eins og 

Vífilfell. Mörgum þótti fyrirtækin ekki „nægjanlega eyfirsk“ til að geta fallið undir það að 

vera „úr héraði“ og ætla má að það hafi orðið til þess að draga úr lögmæti samtakanna 

sem kyndilbera eyfirskrar matargerðar í augum einhverra. „Norðlenska, ég meina það er 

(í) Matur úr héraði, [..], en hvaðan koma dýrin? [...] Víking-bjór, Akureyrskur bjór? 

Hráefnið, vatnið kemur vissulega héðan en humlarnir og allt þetta kemur ekkert héðan“ 

(Birgi 2, 2009).14 

                                                      
14 Betur er vikið að þessari gagnrýni í kaflanum Auðkennisvandinn. 
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Stærsti ásteytingarsteinninn innan samtakanna reyndist þó ekki hverfast um 

stöndugu framleiðslufyrirtækin ef marka má viðmælendurna - heldur um þá sterku 

stöðu sem Friðrik hafði innan Matar úr héraði. Má í raun segja að þátttaka hans hafi 

einnig verið tvíeggja sverð; hún hafi jafnt verið til að auðvelda, sem og að torvelda 

starfsemi samtakanna. Mörgum þótti sem að hið mikla lögmæti sem Friðrik hafði öðlast 

í störfum sínum varpaði skugga á almenna félagsmenn - sem svo dró úr áhuga þeirra á 

að starfa á vettvangi Matar úr héraði. Eftir því sem lögmæti Friðriks jókst meðal 

almennings virðist það jafnframt hafa orðið til þess að hluti félagsmanna fór að bera 

brigður á lögmæti veitingamannsins. Ekki leið því á löngu áður en fór að móta fyrir því 

sem kalla mætti „lögmætisósamræmi,“ þ.e. breikkandi bil á milli lögmætis Friðriks 

meðal samstarfsmanna hans í Mat úr héraði annars vegar og fólks utan samtakanna hins 

vegar. Þessi staða, sem virðist hafa örlað á innan Matar úr héraði allt frá stofnuninni 

vorið 2006, á sér fáa líka í fræðilegum skrifum um kerfisfrumkvöðla og lögmæti þeirra. 

Er því rétt að beina frekari sjónum að þessu ósamræmi á komandi blaðsíðum. 
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7 Kalt á toppnum 

Það verður aldrei litið hjá því að svona sterkur aðili framkvæmir öfund 
(Stuðningsumhverfi 3, 2009). 

Þó staða Friðriks hafi verið sterk innan samtakanna allt frá stofnun Matar úr héraði í maí 

2006 átti lögmæti hans einungis eftir að aukast á komandi misserum. Strax á fyrsta 

starfsári samtakanna hlaut Friðrik margvíslegar viðurkenningar fyrir störf sín sem 

veitingamaður - rétt eins og fyrir störf hans á vettvangi samtakanna. Þannig var Friðrik 

V. valinn einn af 100 bestu svæðisbundnu veitingastöðum veraldar af bandarískum Slow 

food-samtökunum á haustmánuðum 2006 og fór eigandi staðarins ásamt fylgdarliði til 

Ítalíu svo að veita mætti verðlaununum viðtöku. Undir lok sama árs hlaut Friðrik einnig 

heiðursverðlaun Matar úr héraði fyrir „að hafa verið óþreytandi í kynningu sinni á 

eyfirskri matarmenningu,“ eins og það er orðað í yfirlýsingu samtakanna. Þar var 

jafnframt ennfremur skerpt á því að „Friðrik hafi verið einn helsti upphafsmaður hins 

formlega samstarfs um eyfirska matarmenningu sem nú er orðið til og verið óþreytandi 

á sínum veitingastað að segja gestum sínum frá eyfirsku hráefni og að sjálfsögðu hafa 

það í fyrirrúmi á matseðlinum“ („Matur úr héraði“, 2006).  

Það kom því fáum á óvart þegar Friðrik var kjörinn Norðlendingur sem og 

Akureyringur þess árs af hlustendum svæðisútvarpsins á Akureyri og fjölmiðlafólki á 

norðlensku sjónvarpsstöðinni N4. Ekki leið á löngu áður en Hvatningarverðlaun 

Búnaðarsambands Eyjafjarðar ársins 2007 féllu einnig í hans skaut fyrir „framúrskarandi 

úrvinnslu“ hans á landbúnaðarvörum. Enn ein fjöðrin bættist svo í hatt Friðriks þegar 

hann var tilnefndur af Íslands hálfu til heiðursverðlauna norrænu ráðherranefndarinnar 

fyrir nýjan norrænan mat og matargerðarlist árið 2007. Það var í fyrsta sinn sem þau 

voru veitt en markmiðið með verðlaununum var að heiðra og styðja við stofnun eða 

einstakling sem hafði lagt „mikið af mörkum við að kynna, þróa og vekja athygli á gildum 

og tækifærum sem felast í norrænum matvælum og norrænni matargerðarlist“ (Skapti, 

2007).  

Allar þessar viðurkenningar - sem og þær sem Friðriki átti síðar eftir að hlotnast með 

tilheyrandi fjölmiðlaumfjöllun - voru samkvæmt nýsköpunarfræðunum til þess fallnar að 



61 

renna enn styrkari stoðum undir hina ytri staðfestingu sem nauðsynleg er hverjum 

frumkvöðli (Lounsbury og Glynn, 2001). Þó fallast megi á það að hróður og lögmæti 

Friðriks kunni að hafa aukist meðal óbreyttra mataráhugamanna í kjölfar verðlaunanna 

verður ekki hið sama sagt um almenna félagsmenn Matar úr héraði. Þvert á móti virðast 

jafnt viðurkenningarnar sem og fjölmiðlaathyglin sem Friðrik fékk hafa bitnað á lögmæti 

hans innan samtakanna - sem svo átti eftir að torvelda starfsemi þeirra. 

Þrátt fyrir að frægð Friðriks, samhliða lögmæti hans sem upphafsmaður og 

heiðursverðlaunahafi Matar úr héraði, hafi af mörgum verið talin til happs fyrir sýnileika 

og ásýnd samtakanna - enda væri hann „bara orðinn svo virtur í öllu sem heitir matvæli“ 

(Matvælaframleiðandi 1, 2009) - voru efasemdaraddirnar með þetta hlutskipti Friðriks 

háværar meðal samstarfsmanna hans. Úr ummælum viðmælenda má ekki aðeins greina 

núning heldur höfðu sumir beinlínis orð á því hversu mikillar öfundar gætti í garðs 

Friðriks. Upp vöknuðu spurningar um hvað það hefði upp á sig fyrir venjulega 

félagsmenn að vinna að markmiði samtakanna - að auglýsa staðbundin matvæli 

Eyjafjarðar - þegar Friðrik var orðinn óumdeildur talsmaður og andlit þeirrar 

hugmyndafræði.15 Það hlyti að gagnast honum meira en öðrum: 

Svo heyrir maður, það er svona einn og einn, það eru þessir sem eru kannski 
latastir við að koma: „Þetta félag sé nú bara fyrir hann“ og svona 
(Samstarfsmaður 4, 2009). 

Ég myndi ekki segja [stöðu Friðriks] letjandi kannski en kannski það að hann 
er skrefinu framar í þessari hugsun og eflaust finnst öðrum veitingahúsum 
hann kannski fá meiri athygli heldur en þau gera. En svo er alltaf spurning á 
hvaða forsendum hann gerir út á þetta þannig að ef menn vilja fá athygli þá 
geta menn fengið athygli (Matvælaframleiðandi 2, 2009). 

Við skulum bara segja eins og er að honum er dálítið svona lyft þarna og 
auðvitað náttúrulega á hann allan heiður að þessu. Ég er ekkert að segja 
það, vegna þess að hann náttúrulega er búinn að vinna í því að vinna úr 
héraði, skilurðu, þannig að auðvitað er það náttúrulega hans heiður og 
honum er alveg lyft á stall fyrir það (Samstarfsmaður 3, 2009). 

Hann náttúrulega talar mest og er með mest tengsl við fjölmiðla og 
náttúrulega er gott fyrir hann. Hann er kynningarmaður fyrir þetta en það er 
annað sem að má koma sem að er ósanngjarnt í þessu er að, varðandi 
markaðssetningu, að á hverjum einasta föstudagsmorgni fær hann að tala í 
útvarpinu á meðan að ekki er talað við alla aðra hérna í ferðaþjónustu. Sko, 

                                                      
15 Samanber umfjöllunina í kaflanum Fjölmiðlamatur. 
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þetta er fínn auglýsingatími þannig að auðvitað þú veist, hann getur auglýst 
þessi samtök og sjálfan sig í leiðinni en þetta er ekki fyrir neina aðra staði 
innan samtakanna, skilurðu? Þannig að þetta er svona svolítið svona 
ósanngjarnt (Samstarfsmaður 5, 2009). 

Var því mál manna að réttast væri að skipta betur athyglinni sem samtökin fengu á milli 

meðlimanna - enda langi fólk „ekkert til að vera að vinna auglýsingu fyrir einhvern 

annan ef að þú ert sjálfur að berjast í bökkum með þitt, þú vilt koma þínu líka á 

framfæri“ (Samstarfsmaður 3, 2009). Það hafi bitnað áþreifanlega á virkni Matar úr 

héraði. „Það þarf að gera öllum til hæfis og það er alltaf einhverjum sem finnst þessum 

hampað meira en þessum. Já, þetta [starfið] verður pínu flókið“ (Stuðningsumhverfi 5, 

2009). Þrátt fyrir samstarfið innan veggja Matar úr héraði voru flestir meðlimir 

samtakanna eftir allt saman í beinni samkeppni við Friðrik og hið meinta forskot sem 

hann öðlaðist með umfjölluninni stakk því marga illa. Rétt er að undirstrika í þessu 

samhengi að Friðrik hafði allt frá upphafi ákveðið að halda sig frá framlínu Matar úr 

héraði. Þannig steig hann til að mynda úr sæti formanns og fór ekki með formlegt 

hlutverk talsmanns Matar úr héraði, eindregið til að sporna gegn því að ímynd hans yrði 

of samdauna samtökunum. Af ummælum samstarfsmanna hans að dæma er ljóst að 

Friðrik hafði ekki erindi sem erfiði. 

7.1 Lögmætisgildra Friðriks 

Þetta valdaójafnvægi innan samtakanna, sem hluti félagsmannanna upplifði, á sér 

áhugaverða samsvörun í nýsköpunarfræðunum í því sem kölluð hefur verið 

„lögmætisgildra“ (e. legitimacy trap). Hætta er á að slíkar gildrur myndist þegar 

kerfisfrumkvöðull reynir að sannfæra hóp aðila um að hrinda breytingum í framkvæmd 

sem eru til þess fallnar að renna styrkari stoðum undir rekstur sinn (Garud og fl., 2002, 

bls. 208). Það getur reynst einkar snúið þegar samkeppnisaðilar frumkvöðulsins eru 

þeirra á meðal enda kunna þeir að gera sér grein fyrir að með breytingum eru þeir að 

styrkja stöðu og auka samkeppnisforskot keppinautar síns. Garud og félagar segja að 

frumkvöðullinn eigi sérstaklega á hættu að falla í lögmætisgildru ef hann er í þeirri 

aðstöðu að vera helsti hugmyndasmiðurinn - sem og vera sá sem sér til þess að þessum 

sömu hugmyndum sé fylgt eftir. Sú staða er óhætt að segja að hafi komið upp í tilviki 

Friðriks enda var hann af mörgum talinn helsti prímusmótor Matar úr héraði. Á fundum 

samtakanna bar hann reglulega upp hugmyndir og hvatti menn áfram, „beinlínis einn,“ 
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eins og stjórnarmeðlimur Matur úr héraði komst að orði, til að vinna staðbundinni 

matargerð brautargengi. Þannig ýtti hann félagsmönnum áfram við að innleiða 

hugmyndafræðina sem hann hafði gert að kjarna rekstur síns (Matvælaframleiðandi 2, 

2009). 

Því má ætla að hann hafi í raun stigið sitt hvorum fætinum í lögmætisgildruna; fæti 

þess sem leggur til breytingarnar sem og þess sem ber ábyrgð á eftirfylgni með 

breytingunum. Þegar kerfisfrumkvöðullinn bregður sér í bæði hlutverkin kemur hins 

vegar upp flókin staða: Hann er farinn að ætlast til þess að aðrir lagi sig að starfsháttum 

sem hann hefur beislað manna best sjálfur - um leið og frumkvöðullinn leggur grunninn 

að innleiðingu nýrra starfshátta. „Með öðrum orðum, meðlimir fjöldans upplifa sig oft 

sem einu skrefi á eftir frumkvöðlinum,“ segja Garud og félagar og bæta við að þetta 

kunni að leiða til þess að frumkvöðullinn tapi trúverðugleika í augum þeirra sem hann 

reynir að hafa áhrif á (2007). Þetta á sér skýra hliðstæðu í ummælum stjórnarmanns í 

Mat úr héraði sem sagði að Friðrik væri „skrefinu framar í þessari hugsun og eflaust 

finnst öðrum veitingahúsum hann kannski fá meiri athygli heldur en þau gera“ 

(Matvælaframleiðandi 2, 2009). Helst þessi upplifun stjórnarmannsins jafnframt í 

hendur við það sem Dorado (2005) reifar og áður hefur verið bent á; ef samstarfsmenn 

frumkvöðulsins telja hann ekki gæta fyllsta hlutleysis í störfum sínum verður ekki á vísan 

að róa. Þegar augljóst er að frumkvöðullinn hagnast meira á fyrirhuguðum breytingum, 

eða starfsemi Matar úr héraði ef því er að skipta, bitnar það á óhlutdrægni hans í augum 

annarra og verður það ekki aðeins til að torvelda samningaferlið heldur einnig til að 

minnka lögmæti hans meðal samstarfsmanna sinna. Þetta á ennfremur stoð í fyrrnefndri 

skilgreiningu Suchman sem sagði siðferðilegar vangaveltur vera einn þeirra þriggja þátta 

sem grundvallar lögmæti nýrra hugmynda innan skipulagsheilda (1995). Þegar 

félagsmenn Matar úr héraði tóku að efast um réttmæti þess að fylgja eftir hugmyndum 

sem gögnuðust upphafsmanninum meira en öðrum skal engan undra að lögmæti hans 

kunni að hafa laskast. Að sama skapi mætti færa rök fyrir því, með vísun í ummæli 

viðmælendanna, að í ljósi miðlægrar stöðu Friðriks innan samtakanna sem helsti 

hugmyndasmiðurinn hafi rík krafa legið á herðum hans um að hvetja samstarfsmenn 

sína áfram og viðhalda baráttuþreki þeirra (Levy, 2007). Kerfisfrumkvöðlar þurfi eftir allt 

saman að reiða sig á félagsfærni sína þegar sannfæra á fjölbreyttan hóp hagsmunaaðila 

að taka höndum saman eins og Fligstein hélt fram (2001). Það hafi Friðriki og 
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framlínusveit Matar úr héraði hins vegar ekki tekist nema að takmörku leyti. Kallað var 

eftir fleiri „forvirkum“ þátttakendum í samtökunum, meðlimirnir hafi í raun verið 

teymdir áfram og þyrftu að læra meira um „það hvað svæðisbundin matarmenning er, 

setja sig meira inn í þennan þankagang og þessar pælingar og átta sig á því hvernig þeir 

geta nýtt sér það,“ eins og háttsettur meðlimur samtakanna komst að orði 

(Stuðningsumhverfi 3, 2009).16 

7.2 Híbýli vindanna 

Öfundin og valdaójafnvægið endurspeglaðist þó ekki aðeins í umræðunni um hin 

órjúfanlegu hugrenningatengsl milli Friðriks, eyfirskra hráefna og Matar úr héraði 

(Matvælaframleiðandi 2, 2009). Hennar gætti ekki síður þegar Friðrik V. fluttist búferlum 

af Strandgötu 7 yfir í sögufrægt hús í hjarta Akureyrar - Grófargilinu. Húsið, sem áður 

hýsti bögglageymslu KEA, hafði staðið autt um liðlega 36 ára skeið og höfðu „ýmsar 

hugmyndir [...] verið bornar á borð fyrir KEAmenn“ áður en Friðriki og Arnrúnu 

áskotnaðist það í upphafi árs 2007 („Loksins líf“, 2007, bls. 18). Það að ákveðið hafi verið 

að veita þeim jafn eftirsótta aðstöðu verður óneitanlega að teljast enn ein vísbendingin 

um sterka stöðu þeirra í bæjarfélaginu og lögmætið sem þau höfðu byggt upp með 

störfum sínum. 

Mikið verk var þó fyrir höndum þar sem húsið var í niðurníðslu eftir áralanga 

vanrækslu og þurftu hjónin að ráðast í umtalsverðar endurbætur. Í samtali við fjölmiðla 

létu þau þó engan bilbug á sér finna enda var starfsemi þeirra farin að skila þeim 

ágætum hagnaði þegar hér var komið við sögu („Loksins líf“, 2007). Þá rímaði 

bögglageymslan vel við áherslur þeirra á hráefni úr héraði enda hafði það hýst 

margvíslega matvælaframleiðslu fyrir Kaupfélagið í 100 ára sögu þess. „Það fylgir því viss 

ábyrgð að fara inn í þetta merkilega hús og viðhalda sögu þess en við erum ákaflega 

stolt af því að fá það hlutverk,“ sagði Friðrik og bætti við að það hafi ekki síst verið vegna 

þessarar sögu og tengingarinnar við matvælahefðir svæðisins sem þau „gengu svo hart 

eftir því að fá þetta húsnæði“ (Friðrik, 2017). 

Það er ekki ofsögum sagt að húsnæðið hafi átt eftir að reynast þeim dýrkeypt. Ekki 

aðeins voru fyrrnefndar endurbætur fjármagnsfrekar heldur átti hinn 10 ára langi 

                                                      
16 Betur er vikið að þessu í kaflanum Hrun, hnignun og lokun. 
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leigusamningur sem eigendur Friðriks V. handsöluðu við KEA eftir að reynast sligandi. 

Samhliða flutningunum ákváðu að hjónin einnig að færa út kvíarnar. Bögglageymslan var 

á tveimur hæðum, um 460 fermetrar og rúmlega tvöfalt stærra en rýmið á Strandgötu. 

Til þess að auka nýtingu hússins var opnuð sælkeraverslun á neðri hæðinni og starfsfólki 

fjölgað, með tilheyrandi kostnaði („Friðrik V. tekur“, 2007). Allt átti þetta sinn þátt í því 

að hin nýja mynd starfseminnar varð ekki langlíf, eins og síðar verður vikið að. 

Flutningarnir bitnuðu þó ekki aðeins á buddu þeirra Friðriks og Arnrúnar. Margir 

höfðu borið víurnar í húsnæðið („Loksins líf“, 2007) og var úthlutunin til hjónanna því 

ekki til að slá á fyrirliggjandi öfund í þeirra garð. Ekki bætti úr skák að við opnun Friðriks 

V. í Kaupvangsstræti mættu mektarmenn úr bæjarfélaginu; svo sem framkvæmdastjóri 

KEA og bæjarstjórinn. Var sá síðarnefndi fenginn til að afhjúpa merki staðarins og opna 

Friðrik V. formlega á meðan Friðrik veitti viðtöku „heillaóskum og blómagjöf“ - og 

rötuðu frásagnir af hátíðahöldunum inn um bréfalúgur samstarfsfólks hans í Mat úr 

héraði morguninn eftir („Friðrik V. tekur“, 2007). Þótti mörgum húsnæðið og 

opnunarhófið því til marks um að Friðrik nyti sérkjara í bæjarfélaginu og fengi 

ósanngjarnt forskot á aðra veitingamenn í Mat úr héraði, í krafti stöðu sinnar sem „besti 

vinur aðal:“ 

Auðvitað heyrði ég einhvern smá svona pirring í einhverjum, eitthvað, það er 
þá einhver svona öfundartónn þá kannski yfir því að hann skuli vera að fá 
eitthvað þarna [í Gilinu] umfram einhverja aðra (Stuðningsumhverfi 1, 2009). 

Friðrik fór ekki varhluta af þessum anda innan Matar úr héraði. Eftir matvælasýningu 

haustið 2007 höfðu meðlimir samtakanna jafnvel orð á því við Friðrik að sýningin hafi 

gagnast honum meira en öðrum. „Ég var með 20 manns í vinnu á launum á sýningunni 

því ég gat ekki gert þetta öðruvísi. Ég tapaði sko, þetta kostaði mig fullt af peningum,“ 

segir Friðrik. „En ég fékk samt frá vinum í liðinu sko: „Hann er að græða miklu meira á 

þessu en við“ (2017). Átti kergjan meðal annars eftir að leiða til þess að útvarpsstjóri 

gerði Friðriki að hætta aðkomu sinni að útvarpsþáttum Gests Einars þar sem hann hafði 

verið með innslög um þriggja ára skeið - „vegna þess að þetta var mjög gagnrýnt af 

öðrum veitingamönnum í bænum. Sem var rosa fúlt sko af því að ég held að þetta hafi 

verið heilgóð auglýsing fyrir okkur öll [meðlimi Matar úr héraði]“ (Friðrik, 2017). Sjálfur 

rekur hann óánægju annarra félagsmanna til verðlaunanna sem honum hlotnuðust. Hún 

hafi þó verið ákveðnum misskilningi byggð: 
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Það er líka svolítið hættulegt með þetta af því að það eru svo margir sem 
halda að þetta séu peningar. Við fengum viðurkenningu fyrir að gera upp 
húsið [í Grófargili] og það var hefð fyrir því þangað til þá að menn fengu 
pening, við fengum ekki krónu [...] Þetta var allt í raun bara klapp á bakið: 
„Þú ert að gera góða hluti“ (Friðrik, 2017). 

Fyrir vikið hafi „fullt af fólki úti í bæ,“ þá sérstaklega keppinautar hans í 

veitingageiranum, haldið að Friðrik V. væri „bara svona styrkja-apparat“ sem nyti 

óeðlilegrar ívilnunar frá Akureyrarbæ. Ætla má að farið hafi að örla á þessu viðhorfi strax 

á síðasta ársfjórðungi 2006, um hálfu ári eftir að Matur úr héraði tók til starfa. Hafði 

Friðrik þá nýlega hlotið verðlaunin sem einn af 100 bestu Slow food-veitingastöðum 

veraldar og var honum fagnað af embættismönnum Akureyrar við heimkomuna frá 

Ítalíu („Friðrik V. verðlaunaður“, 2006). Kom bæjarfélagið jafnframt til móts við Friðrik 

við greiðslu ferðakostnaðarins - „því við tókum náttúrulega staffið okkar með [...] Mér 

fannst það fallegt. Þurfti ekki að gera það, [...], ég kunni alveg að meta það. Þetta var 

ekkert alslæmt sko“ (Friðrik, 2017).  

Friðrik segist þó ekki geta tekið í sama streng og gagnrýnisraddirnar. Þegar hann 

reyndi að sækja um sporslur hafi honum ætíð verið tekið fálega. Þannig hafi hann fengið 

„svo mikla óvild“ þegar hann sótti tvívegis um sem Bæjarlistamaður Akureyrar, skömmu 

eftir að hafa verið kjörin Akureyringur ársins 2006. Styrkinn ætlaði hann að nota til að 

kynna matvæli svæðisins og framleiðendur Eyjafjarðar enn frekar, en varð ekki kápan úr 

því klæðinu. „Það voru þarna nokkrir pólitíkusar og menningarelítan var bara fúl og vildi 

meina að ég væri að gera grín að þessu apparati“ (Friðrik, 2017).  

Þó auðvelt væri að fullyrða að þessi meinta óvild hafi komið niður á Friðriki verður að 

teljast líklegra að hún hafi ekki haft nein teljandi áhrif á lögmæti hans innan 

stjórnsýslunnar. Eins og Suchman (1995) rekur hvílir lögmæti frumkvöðla á sögulegum 

rótum; breytni, afrekum og viðurkenningum þeirra í fortíðinni og ætti lögmætið því að 

geta staðið af sér einstaka frávik. Í ljósi alls þess sem á undan er rakið - og nærtækast er 

að líta til peningagjafarinnar sem sami hópur hafði staðið að við heimkomuna frá Ítalíu 

einungis örfáum mánuðum áður - má ætla að Friðrik hafi ekki átt á hættu að glata öllu 

lögmæti sínu á einu bretti vegna styrkumsóknarinnar. Endurspeglast það enn fremur í 

því sem á eftir fylgdi; svo sem hátíðahöldunum við opnun Friðriks V. í Grófargili og 

ummælum viðmælenda úr stjórnsýslunni - sem mátu hann mikils og lýstu honum sem 

ákveðnu „vörumerki“ fyrir Akureyrarbæ, ekki ósvipuðu og Ásbyrgi var fyrir Húsvíkinga 
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(Stuðningsumhverfi 1, 2009). Ummæli sem þessi, viðurkenningarnar, 

húsnæðisúthlutunin og meðfylgjandi athygli eru allt til marks um þætti sem styrktu 

stöðu og lögmæti Friðriks meðal almennings - en grófu jafnframt undan lögmæti hans 

innan samtakanna. Þessir þættir, orðspor Friðriks og sú sterka ímynd sem hann hafði 

byggt upp meðal lærðra sem leikra utan Matar úr héraði átti eftir að flækja starfsemi 

samtakanna. Það varð ennfremur til þess að ýta undir áðurnefnt „lögmætisósamræmi“ 

og kristallaðist það hvergi betur en í umræðunum um eiginlegt vörumerki - auðkenni 

Matar úr héraði - sem nú skal vikið að. 

7.3 Auðkennisvandinn 

Eitt af fyrstu verkefnum Matur úr héraði var að blása til samkeppni um hönnun merkis 

sem átti að vera auðkenni samtakanna en mætti jafnframt nota sem „einkenni og 

gæðastimpil fyrir matvælaframleiðslu og matarmenningu í Eyjafirði í víðum skilningi“ 

(„Matur úr héraði“, 2006). Vonir höfðu staðið til að merkið, sem kynnt var til sögunnar 

undir lok árs 2006, myndi fara í almenna notkun meðal þeirra 27 fyrirtækja og 

veitingastaða sem stóðu að stofnun Matar úr héraði - sem og annarra áhugasamra 

matvælaframleiðenda og veitingamanna í Eyjafirði er fram liðu stundir. Sú varð þó ekki 

raunin nema að mjög takmörkuðu leyti. Um mitt ár 2009, þremur árum eftir stofnun 

samtakanna og tveimur og hálfu ári eftir að merki Matar úr héraði leit dagsins ljós, 

höfðu aðeins 2 af 27 stofnaðilum samtakanna sett það á áberandi stað á heimasíðum 

sínum. Þar af var enginn þeirra 12 framleiðenda sem áttu aðild að Mat úr héraði. 

Matsölustaðir sem höfðu auðkennið í kynningarefni sínu voru að sama skapi teljandi á 

fingrum annarrar handar (Kristín, 2009, bls. 27-28). Þrátt fyrir tilraunir til að auka 

útbreiðslu merkisins, til að mynda með því að skerpa á tengingu þess við Eyjafjörð 

(Stuðningsumhverfi 3, 2009), náði það aldrei að skjóta rótum og þeir félagsmenn sem þó 

höfðu sett það á vörur sínar lýsa stopulli og takmarkaðri notkun (s.s. Friðrik; 

Matvælaframleiðandi 4; Birgi 5; Matvælaframleiðandi 6, 2009). Þessa tregðu meðlima 

Matar úr héraði til að nýta sér auðkennið má rekja beint til deilna um hvert hlutverk 

merkisins skyldi vera - sem kristallar stöðu Friðriks innan samtakanna. 

Þó upphaflega hafi staðið til að um yrði að ræða „gæðastimpill fyrir 

matvælaframleiðslu og matarmenningu í Eyjafirði“ var það þó aldrei raunin. Ekkert 

eftirlit var haft með því hverjir hagnýttu auðkennið og engar reglur grundvölluðu notkun 
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þess. Var það í takt við óskir Friðriks sem óttaðist að íþyngjandi regluverk kynni að virka 

fráhrindandi. „Ég vildi bara að allir veitingastaðir fengju þetta, þeir eru á Akureyri, so 

what? Mér fannst það bara fallegt“ (Friðrik, 2017). Þar að auki væri „svo erfitt að setja 

upp reglustiku sem að allir eru tilbúnir að nota“ og tók stöndugur framleiðandi í sama 

streng. „Það sem einum finnst gott finnst öðrum vont, þannig að sá mælikvarði er nú 

dálítið teygjanlegur. Þannig að ég held að það sé erfitt að ætla að setja strangar reglur 

(Matvælaframleiðandi 6, 2009). Af ummælum viðmælenda að dæma er þó ljóst að þessi 

skoðun var í minnihluta. Var þeim ekki aðeins tíðrætt um að enginn gæðastaðall væri að 

baki auðkenninu heldur töldu þeir einnig að hans væri brýn þörf. Nauðsynlegt væri að 

„eitthvað byggi að baki merkinu“ annað en staðfræðileg rök og gætti þeirra skoðunar 

jafnt í röðum framleiðenda, veitingamanna sem og aðila innan stjórnsýslunnar:  

Við eigum ekki að kynna bréfsefnið eða sem sagt merkið Beint frá býli, við 
eigum að kynna gæðamerkið [...] Ef að þú kynnir bara bréfshausinn sem 
verður félagsmerkið og fólk lærir að þekkja hann þá getur hvaða slóði sem er 
tekið það merki og slett því á umbúðirnar því það þarf ekki en ef 
gæðamerkið er kynnt og menn læra að þekkja það þá ertu kominn með 
þennan stimpil (Birgi 5, 2009). 

Maður er ekki sáttur við að það [...] að allir geti notað þetta merki og sett 
það á matseðilinn og verið bara einhvers konar veitingarhús. Þú getur verið 
með sko pizzur, búkollupizzur og sagt að það sé Matur úr héraði, þú veist 
mér finnst það bara ekki vera sambærilegt við þá vöru sem að ég er að reyna 
að bjóða uppá (Samstarfsmaður 5, 2009). 

Sú hugmynd var jafnvel viðruð hvort að réttast væri að hafa ákveðið inntökuskilyrði fyrir 

þá sem vildu prýða sig merkinu, jafnvel svokalla D- og C-vottun (Friðrik, 2009). Að 

áhugasamir þyrftu að sýna fram á ákveðin lágmarksgæði til þess mega nýta sér 

auðkennið. Það yrði þannig til þess að merkið yrði að „einhverju sem að hefur gildi,“ 

eins og einn viðmælendanna komst að orði (Stuðningsumhverfi 6, 2009). 

Þessa kröfu meðlimanna um undirliggjandi gæðastaðal auðkennisins, sem og 

samtakanna sjálfra, má rekja beint til persónu Friðriks og þeirrar ímyndar sem hann 

hafði skapað sér sem talsmaður og framreiðandi gæðahráefnis. Þannig töldu nokkrir 

viðmælendanna að þær vörur sem merktar væru með auðkenni samtakanna þyrftu að 

vera af sömu gæðum og þau hráefni sem Friðrik handlék. Að hann setti í raun 

„standardinn“ fyrir því hvað gæti talist þess verðugt að falla undir Mat úr héraði. Það 

væri því ekki nóg að vörurnar ættu uppruna sinn í Eyjafirði heldur þyrftu þær líka að lúta 
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„gæðakröfum Eyjafjarðar“ - kröfum sem Friðrik kom óformlega á með starfsemi sinni á 

eigin veitingahúsi (Birgi 5, 2009). Að sama skapi sagði einn viðmælandi að ótækt væri að 

meðlimir samtakanna myndu kynna vörur undir merkjum samtakanna sem væru ekki af 

svipuðum gæðum og þær sem Friðrik hafði unnið með. Það yrði að gera í ljósi þess að 

persóna hans „litaði samtökin“ og að ef Friðrik yrði bendlaður „við annars og þriðja 

flokks vörur“ þá myndi það leiða til álitshnekkja fyrir hann - sem og fyrir „alla vinnuna 

sem hann væri búinn að leggja í að koma kynningunni á [á samtökunum].“ Friðrik væri 

eftir allt saman andlit Matar úr héraði og ímynd samtakanna í augum margra 

(Matvælaframleiðandi 2, 2009) og því mætti ekki vera misræmi á milli gæða þeirra vara 

sem boðið var upp á á Friðriki V. og þeirra vara sem prýddar yrðu með auðkenni 

Eyjafjarðar. Fyrir vikið leyfði hann sér að fullyrða að í raun væri um „óskráðar reglur“ hjá 

meðlimum Matar úr héraði að ræða, að hampa aðeins bestu vörunum, til að 

samræmast því sem Friðrik hafði getið sér orð fyrir. „Veistu það að ég er bara viss um að 

þetta er svona“ (Matvælaframleiðandi 4, 2009). 

Það var því álitið mikið reiðarslag fyrir „hin ómenguðu, staðbundnu gæðahráefni“ 

sem verkuð voru innan samtakanna þegar Vífilfell setti auðkenni Matar úr héraði á 

Coca-Cola flöskur sem tappað var á á Akureyri. Þótti mörgum skjóta skökku við að 

bendla hið alþjóðlega og víðfræga vörumerki við staðbundna framleiðslu á Norðurlandi - 

þó svo að uppistaða drykkjarins hafi verið vatn úr Eyjafirði. „Kók er ekki og verður ekki, 

hvernig svo sem menn láta, Matur úr héraði,“ sagði einn lítill framleiðandi áður en hann 

bætti við: „Þú tekur ekki túrista og segir „Gjörðu svo vel, má ekki bjóða þér kók? Þetta er 

okkar Local food,“ hvað heldurðu að þeir myndu segja við þig?“ (Birgi 5, 2009). 

Ákvörðunin var ekki einungis umdeild innan samtakanna heldur bar einnig á 

utanaðkomandi gagnrýni. Urðu aðstandendur Matar úr héraði jafnvel fyrir aðkasti frá 

öðrum sambærilegum héraðssamtökum vegna þessa. Fólk hafi verið hneykslað og gert 

grín að Mat úr héraði - það hafi verið svolítið „híað“ á þau og eins og Friðrik komst að 

orði (2009). Hann viðurkenndi að þó þessi tilhögun kynni að vera „skrýtin“ væri nær 

ómögulegt að hefja staðbundna matargerð upp til vegsemdar og virðingar ef ætlunin 

væri að fylgja harðlínustefnu frá upphafi: 
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Við verðum að ákveða okkur. Ef við hefðum ætlað að gera svona Slow food-
pælingu; þar sem maturinn á að vera hreinn, hann á að vera góður og hann á 
að vera sanngjarn og hann á að vera algjörlega upprunatengdur - það er 
bara allt annað apparat. Það gæti alveg verið einhver öfgaklúbbur innan, 
svona eins og IRA, „the real Local food,“ en það kemur ekki fyrst. Ef þú byrjar 
þar þá nærðu aldrei árangri (Friðrik, 2009). 

Þrátt fyrir allt tal um formlega og óformlega gæðastaðla var aldrei tekið upp neitt 

eftirlitskerfi innan Matur úr héraði til að fylgjast með því hvort meðlimir samtakanna 

væru raunverulega að nýta sér vörur úr Eyjafirði eður ei. Að sögn starfsmanns 

matvælaklasans var slíkt fyrirkomulag þó heilmikið rætt. Niðurstaðan hafi þó orðið sú að 

það væri illframkvæmanlegt og að fólk yrði „bara að treysta hvort öðru“ 

(Stuðningsumhverfi 5, 2009). Eftir miklar rökræður í röðum Matar úr héraði varð rödd 

Friðriks því að lokum ofan á. Engar eiginlegar kröfur eða reglur bjuggu að baki merkinu - 

ekki einu sinni um tengingu við Eyjafjörð sem þó mætti teljast grunnforsendan fyrir 

tilvist samtakanna. Því þarf ekki að leita lengi að skýringum þess að jafn fáir félagsmanna 

hafi skreytt sig með auðkenninu eins og raun bar vitni. Merkið var í raun merkingarlaust.  

Þó efast megi um ágæti niðurstöðunnar er hún engu að síður til marks um eitt helsta 

viðfangsefni kerfisfræðanna: Hvernig frumkvöðlar þurfa að sannfæra fjölbreyttan hóp 

hagsmunaaðila um ágæti kerfisbreytinga í gegnum ferli sem sjaldan er fyrirsjáanlegt eða 

einfalt. Markast það því yfirleitt af stöðugum málamiðlunum og samningaviðræðum 

sem svo að endingu hafa áhrif á útkomuna og ekki síst birtingarmynd breytinganna (s.s. 

Garud og fl., 2007; Levy, 2007). Í tilfelli Matar úr héraði verður fullyrt að 

samningaumleitanirnar hafi orðið til þess grafa undan einni helstu grunnstoð 

samtakanna strax á árdögum þeirra - og það að frumkvæði upphafsmannsins. Af því sem 

á undan er rakið má ætla að niðurstöðurnar, sem gengu þvert á ákall fjölda 

félagsmanna, hafi orðið til þess að styrkja efasemdamennina í þeirri skoðun sinni að 

Matur úr héraði væri í raun „bara fyrir Friðrik,“ með tilheyrandi lögmætislöskun. Slík 

voru ítök hans innan samtakanna (Samstarfsmaður 4, 2009). 

 Aðstandendur Matar úr héraði áttu jafnframt eftir að segja skilið við aðra 

grunnstoð samtakanna, þó ekki verði séð að það hafi verið að frumkvæði Friðriks. 

Breytingin markaðist af því sem hin alþjóðlega Slow food-hreyfing hefur verið gagnrýnd 

fyrir: Krafan um staðbundin hráefni og tilteknar matreiðsluaðferðir eru ekki aðeins 

kostnaðarsamari en hefðbundnari eldamennska heldur krefst einnig virkari þátttöku 
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matreiðslumanna - sem alla jafna hafa nóg á sinni könnu (Meneley, 2004). Fyrir vikið var 

þetta að mati Friðriks ekkert sérstaklega markaðsvæn hugsun:  

Yfir sumarið þá erum við alveg local. Þá erum við úti í móa að tína 
hundasúrur og jurtir og svona og það er bara oft litið hornauga, bæði sko; 
„Máttu þetta?“ og „Ertu svona nískur eða?“ [...] Ég er nú búinn að reikna út 
að kíló af hundasúrum myndi kosta um 200 krónum meira heldur en kíló af 
rucola út í búð; ef að ég er búinn að reikna launin við að tína þetta, hreinsa 
þetta þú veist og allt það, þannig að þetta er ekki ódýrt (Friðrik, 2009). 

 

Almennir matreiðslumenn í Eyjafirði virðast ekki hafa áttað sig á þessu aukna 

vinnuframlagi sem staðbundnum áherslum fylgja við stofnun Matar úr héraði. Friðrik 

lýsir því hvernig veitingamenn hafi átt það til að leita til hans og spyrja hvar þeir gætu 

nálgast staðbundnar vörur, á borð við villt bláber og hundasúrur: „Þetta vex úti í 

náttúrunni sko. „Ja, ég meina, get ég ekki pantað þetta einhvers staðar?“ Nei, þú veist, 

þetta virkar ekki þannig,“ sagði Friðrik og bætti við að samstarfsmenn hans í félaginu 

væru flestir grunlausir um vinnuna sem lægi að baki matreiðslunni á Friðriki V. (2009). 

Fiskframleiðandi innan Matar úr héraði þekkti þó til vinnunar og kostnaðarins sem 

Friðrik vísaði til. Hann hafði sjálfur lagt áherslu á eldri matarhefðir í starfsemi sinni sem 

svipuðu mjög til krafa Slow food-hreyfingarinnar. Sagði hann aðferðirnar sem hefðunum 

fylgdu vera „miklu, miklu flóknari, miklu erfiðari og miklu dýrari“ í framkvæmd heldur en 

þær sem alla jafna tíðkuðust hjá sjávarútvegsfyrirtækjum. „Ef þú myndir tala við 

einhvern hjá SÍF [Sölusambandi íslenskra fiskframleiðenda] eða hvað þeir heita þessir 

stóru aðilar þá myndu þeir segja: Nei, þetta er ekki hægt“ (Matvælaframleiðandi 4, 

2009). 

 Af þessum sökum hafi það verið mat félagsmanna að ekki væri hægt að gera 

kröfu til veitingamanna um að þeir innleiddu Slow food-hugmyndafræðina, með öllum 

sínum kröfum, inn í starfsemi sína (Friðrik, 2009). Ekki er heldur að sjá að nokkur innan 

Matar úr héraði hafi ákveðið að starfa undir formerkjum Slow food-hreyfingarinnar eða 

innleitt aðferðir hennar í starfsemi sína eftir inngöngu í samtökin. Af viðmælendunum 

að dæma höfðu þeir þrír meðlimir sem höfðu Slow food að leiðarljósi allir tamið sér 

hugmyndafræðina áður en Matar úr héraði naut við (Friðrik; Matvælaframleiðandi 4; 

Samstarfsmaður 5, 2009). Þrátt fyrir að yfirlýst stefna samtakanna væri að starfa eftir 

„hugmyndafræði hægrar matarmenningar - Slow food“ var henni ekki fylgt, ekki frekar 
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en kröfunni um staðbundin hráefni eða að „hróður eyfirskrar matarmenningar“ yrði 

dreift „sem víðast um heiminn“ (Helgi og Kristín, 2009, bls. 285). Í því ljósi, sem og vegna 

skorts á gæðakröfum og eftirliti, virðast aðstandendur samtakanna hafa haft óljósar 

hugmyndir um fyrir hvað þau stæðu. Þannig sagði stjórnarmaður í Mat úr Héraði, 

aðspurður um inntökuskilyrði, að félagið væri „tiltölulega opið með það sko, það er í 

rauninni bara að það sé verið að framleiða matvæli eða eitthvað tengt matvælum“ 

(Matvælaframleiðandi 2, 2009). Háttsettur meðlimur Matar úr héraði dró upp álíka 

mynd af óljósu starfssviði samtakanna: „[Það] þarf að finna og átta sig á því hvaða 

hlutverk svona félag hefur og keyra það bara samkvæmt því“ (Stuðningsumhverfi 3, 

2009). Er því óhætt að fullyrða að Mat úr héraði hafi skort hina fastskorðuðu hugsjón 

sem kallað var eftir. „Það er alveg sama hvað þú kallar þetta og hvernig þú lemst um. Ef 

þér tekst ekki að búa til ímyndina þá skiptir engu máli hvað þetta kvikindi heitir eða 

hvaða merkjum það flaggar ef það stendur engin andleg ímynd á bak við það“ (Birgi 5, 

2009). Þessi vöntun á skýrri forskrift fyrir Mat úr héraði kann því að útskýra hvers vegna 

þátttaka Friðriks, þrátt fyrir að hann gegndi engu ábyrgðarhlutverki innan samtakanna, 

gat enn litað starfsemi þeirra og lagt þeim til óformlegar starfsreglur 

(Matvælaframleiðandi 4, 2009). Það varð svo til þess að kallað var eftir gæðastöðlum 

með fyrrnefndum lögmætismissi fyrir Friðrik innan félagsins, eins og áður hefur verið 

rakið. Allt varð þetta til að draga úr virkni og áhuga almennra félagsmanna. „Við vorum 

svona eins og fjölskyldan sem leit út fyrir að vera fullkomin út á við - sem að við vorum 

alls ekki“ (Friðrik, 2017). 

Fátt í starfi Matar úr héraði endurómaði því anda stofnfundarins á Greifanum þegar 

grundvallarbreytingar voru gerðar á starfsumhverfi samtakanna, strax á öðru starfsári 

þeirra. 
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8 Klasarnir hverfa 

Við höfum verið að vinna síðustu tvo mánuði í rauninni að styrkja samstarfið 
aftur á fullt, gera breytingar til þess að þetta detti bara ekki niður í eitthvað 
svona einfalda kynningarstarfsemi [...] Þessar breytingar frá 
klasasamstarfinu í Vaxtarsamninginn nýja, svona drógu svolítið drifkraftinn 
úr [okkur] (Matvælaframleiðandi 2, 2009). 

Í upphafi árs 2008 ákvað iðnaðarráðuneytið, í samstarfi við Atvinnuþróunarfélag 

Eyjafjarðar, að innleiða nýja kynslóð Vaxtarsamninga þar sem sagt var skilið við klasana 

fjóra, „án nokkurrar sýnilegrar ástæðu“ (Hujibens og fl., 2013, bls. 64). Nýja 

fyrirkomulagið var umturnun frá fyrra skipulagi. Stjórn Atvinnuþróunarfélagsins, sem 

áður hafið verið einn af tíu þátttakendum í fyrri Vaxtarsamningi, fór nú með tögl og 

hagldir og var falið að hafa umsjón með starfseminni sem áður hafði verið í höndum 

fjögurra klasa. 

Eina hlutverk Vaxtarsamningins varð nú að veita styrki til valinna verkefna þrisvar á 

ári, tímabilið 2008 til 2011. Ekki voru lengur skilgreindir klasar í einstökum 

atvinnugreinum, eins og verið hafði í fyrri samningi, heldur höfðu „allar greinar og öll 

verkefni jafna möguleika til að sækja um fjármuni úr samningnum, að uppfylltum 

skilyrðum“ (Helgi, 2007). Úthlutun styrkjanna byggði á mati umsókna sem 

Atvinnuþróunarfélaginu bárust og hafði það úr 90 milljónum króna að moða á 

samningstímabilinu - umtalsvert lægri fjárhæð en varið var til upphaflega 

klasasamstarfsins eins og áður hefur verið rakið. 

Fyrsta úthlutun í nýju kerfi átti sér stað í upphafi árs 2008 þegar um 18 milljónum 

króna var veitt til 10 verkefna. Þeirra á meðal var Matur úr Héraði - Local Food sem 

hlaut hæsta styrkinn það skiptið og hljóðaði hann upp á 3 milljónir króna. Þáverandi 

verkefnastjóri Vaxtarsamningsins, Hjalti Páll Þórarinsson, sagði af því tilefni að markmið 

hins nýja samnings væri að „tryggja að sem fjölbreyttust verkefni eigi möguleika á 

þátttöku samningsins [sic]. Það tryggir fjölbreytileika í atvinnuuppbyggingu á svæðinu og 

vöxt til framtíðar“ („18 milljónum“, 2008, bls. 16). Framkvæmdastjóri 

Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar, Magnús Þór Ásgeirsson, tók í sama streng við 

endurnýjun samningsins undir breyttum formerkjum. „Með nýja samningnum hefur 
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stjórnsýslan að baki Vaxtarsamningnum verið einfölduð í þeim tilgangi að gera hana 

skilvirkari og jafnframt ódýrari. Þannig á að nást meira fjármagn í verkefnin sjálf, sem 

auðvitað er lykilatriðið,“ sagði Magnús og bætti við að sérstaklega yrði horft til þess að 

„á því starfi sem er í gangi verði ekki hnökrar nú þegar form samningsins breytist“ (Helgi, 

2007). 

Þrátt fyrir fögur fyrirheit fékk breytingin víðtæka gagnrýni allt frá árdögum hins nýja 

Vaxtarsamnings. Sérfræðingur sem iðnaðarráðuneytið leitaði til við endurskoðunina 

lagðist þannig eindregið gegn því ráðist yrði í slíka uppstokkun eftir einungis þriggja ára 

reynslu (Stuðningsumhverfi 3, 2009). Áherslur samningsins voru sagðar „enn óljósari“ en 

þær sem finna mátti í forvera hans og þá settu margir út á takmarkaðri fjárráð 

verkefnisins. Þótti það einnig skjóta skökku við að jafn umtalsverð umturnun væri að 

eiga sér stað á sama tíma og unnið væri að innleiðingu Vaxtarsamninga í nálægum 

byggðarkjörnum sem í meginatriðum spegluðu fyrri Vaxtarsamning Eyjafjarðar. 

Breytingin, sem ætti sér enga fræðilega stoð, hafi verið ýtt úr vör áður en almennileg 

reynsla væri komin á fyrra fyrirkomulag og var varað við því að verkefni sem hlotið 

höfðu brautargengi undir síðasta Vaxtarsamningi kynnu að daga uppi (Hujibens og fl., 

2013, bls. 74 til 76). 

Það voru þó ekki einungis meðlimir fræðasamfélagsins sem settu út á nýja 

Vaxtarsamninginn. Óbreyttir þátttakendur í fyrri samningi tóku í sama streng og 

óttuðust ekki hvað síst að stuðningurinn við grasrótina yrði ómarkvissari eftir að 

sérhæfingu klasasamstarfsins sleppti. Áhrifa breytinganna gætti strax og varð munurinn 

milli fyrra fyrirkomulags og hins nýja meiri en gert hafði verið ráð fyrir. „Þetta var bara 

fullfljótt“ (Stuðningsumhverfi 5, 2009). Einn viðmælenda lýsti því eins og þátttakendur 

stæðu nú aftur á eigin fótum eftir að verið kippt úr því „verndaða umhverfi“ sem gamla 

klasasamstarfið var. Fóru úr því að vera „verndað barn í það að dekka sig á götunni“ 

(Matvælaframleiðandi 2, 2009).  

Þá var ekki síður grátið að hinir valdamiklu framkvæmdastjórar sem skipuðu 

forystuhóp matvælaklasans væru ekki í eldlínunni eftir að klasanum sleppti. Starf þeirra 

hafi verið mikil lyftistöng fyrir Mat úr héraði og gefið samtökunum mikinn velvilja - og 

jafnframt lögmæti - í Eyjafirði. Eina leiðin til að sporna við því að slagkraftur Matar úr 

héraði myndi koðna eftir brotthvarf matvælaklasans var þannig að mati eins 
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viðmælandans að koma á á fót áhugamannahópi hollvina - „fá alvöru fólk í það sem að 

skiptir svona máli í bæjarfélaginu, Hafa bæjarstjórann, hafa þessa sem eru yfir 

Norðlenska, hafa svona alvöru fólk sem eru velunnarar [...] svo það deyi ekki út“ 

(Stuðningsumhverfi 5, 2009). 

Friðrik, sem hafði verið miðlægur í fyrra fyrirkomulagi, var í hópi þeirra sem lýstu 

óánægju sinni með breytingarnar. Hann segist hafa orðið „ógeðslega fúll“ þegar 

klösunum var breytt í „bara svona styrktasjóð“ sem fór allt í einu að „styrkja eitthvað 

skrýtið“ (2017). Því hafi fylgt mikil skriffinnska fyrir umsækjendur með nákvæmum 

útlistunum á eðli og umfangi verkefna sem oftar en ekki var tímafrek og torræð vinna. 

Friðrik minnist þess að hafa orðið „svo reiður“ þegar Atvinnuþróunarfélagið neitaði Mat 

úr héraði um styrk eitt árið. Ekki aðeins hafi hann grátið þá töpuðu vinnu sem hann 

hafði lagt í umsóknina heldur upplifði hann að sama skapi að öll sú vinna sem stjórn 

félagsins hafði unnið í sjálfboðavinnu, og lögð var til grundvallar umsókninni, væri virt að 

vettugi. Þetta hafi verið mikil breyting frá því „lifandi flæði“ sem hafði verið í 

klasasamstarfinu, eins og Friðrik komst að orði. „Mér finnst þetta mjög hallærislegt,“ 

sagði Friðrik. „Ég er viss um að það hefur líka leitt til þess að drepa áhugann“ (2017). 

Ljóst er að hann hefur ekki verið einn í hópi óánægðra. Það þarf ekki að líta lengra en 

til fyrstu úthlutunarinnar í nýja Vaxtarsamningunum sem vísað var til hér að framan. Þá 

var rúmlega helmingi allra umsókna hafnað (13/23) og 18 milljónum úthlutað þegar 

óskað hafði verið eftir 105 milljónum til verkefnanna („18 milljónum“, 2008, bls. 16). Í 

því samhengi má nefna að Matur úr héraði lagði inn tvær styrktarumsóknir og fékk 3 

milljónir sem fyrr segir - en sótti „náttúrulega um miklu meira“ (Stuðningsumhverfi 3, 

2009). Þá stóð einnig í fólki að ómögulegt var að sækja um stuðning út 

Vaxtarsamningstímabilið því nýju forsendurnar heimiluðu stjórn hans ekki að skuldbinda 

sig fram yfir áramót. Stuðningur til nokkurra ára, sem hefðu gert umsækjendum kleift að 

hafa langtímasýn og auka skilvirkni, hafi verið „algjört lykilatriði“ fyrir verkefni eins og 

Mat úr héraði. Þess í stað var áhugasömum gert að fylla út nýjar umsóknir fyrir hverja 

úthlutun með tilheyrandi vinnu og þegar uppi var staðið: Vonbrigðum. „Það er erfiðara 

að eiga við þetta þegar þú ert alltaf að búa til verkefni og vera að sækja um styrki fyrir 

þau og vera að fá neitun, það er svona tvö skref áfram tvö skref afturábak. Þú hjólar 

svolítið í sama farveginum,“ sagði háttsettur meðlimur Matar úr héraði og bætti við að 
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nýja fyrirkomulag hafi sett starfi sínu fyrir samtökin „miklar skorður“ (Stuðningsumhverfi 

3, 2009). Ekki bætti úr skák að kostnaðarþátttaka umsækjenda var stórlega aukin, horfið 

var frá „króna á móti krónu“-fyrirkomulagi fyrri samnings og áætlað var að þátttakendur 

þyrftu eftir breytinguna að reiða fram um þrefalt hærri upphæð en framlagið sem fékkst 

á móti. 

Ekki verður um villst að þessar breytingar á stuðningsumhverfi Matar úr héraði voru 

ekki til þess fallnar að auðvelda starfsemi samtakanna. Þvert á móti urðu þær til þess að 

krefjast enn virkari þátttöku af aðstandendum þeirra um leið og skipulagning til 

framtíðar var torvelduð og dregið úr fjárstuðningi. Slíkar breytingar reyndu á þolmörk 

lögmætis áherslunnar á staðbundin matvæli sem og tilvist samtakanna sem hvíldu á 

þeim stoðum. Önnur meginástæðan fyrir því að frumkvöðlar reyna að afla hugmyndum 

sínum aukins lögmætis lýtur einmitt að því hvort hugmyndin krefjist virkrar þátttöku 

annarra. Þannig þurfa frumkvöðlar sem sækjast einungis eftir því að nærumhverfi þeirra 

láti þá afskiptalausa minna lögmæti en þeir sem óska eftir virkri, utanaðkomandi 

þátttöku í hugðarefnum þeirra (Suchman, 1995). Þó ekki sé hægt að halda því fram að 

engrar þátttöku hafi verið krafist af aðstandendum Matar úr héraði fyrir breytingar á 

Vaxtarsamningnum þá er ljóst, af vitnisburðinum hér að framan að dæma, að steinn var 

lagður í götu lögmætingarinnar eftir að nýju formerkin voru innleidd í upphafi árs 2008. 

Fleira kom þó til heldur en einungis hið aukna umstang sem krafist var af meðlimum 

samtakanna. 

Úr vitnisburði viðmælendanna má glögglega lesa að breytingar á stuðningsumhverfi 

Matar úr héraði bitnuðu hið minnsta á tveimur af þeim þremur þáttum lögmætingar 

hugmynda sem Suchman kynnti til leiks (1995). Annars vegar flækti breytingin starfsemi 

samtakanna vegna kröfunnar um ítrekaðar styrktarumsóknir og gerði skipulagningu til 

lengri tíma þeim mun erfiðari. Jafnframt gróf aukin kostnaðarþátttaka, með tilkomu nýja 

Vaxtarsamningsins, undan viðskiptagrundvelli hugmyndarinnar og varð fjárhagslegur 

ávinningur því minni fyrir vikið. Hugrænir og hagrænir þættir lögmætingarinnar urðu 

þarafleiðandi veikari en áður. Þeir höfðu þó staðið veikir fyrir; eins og fyrrnefnd ummæli 

Friðriks um að hugsunin að baki samtökunum væri ekki „markaðsvæn“ (2009) og tregða 

félagsmanna til þátttöku í viðburðum á vegum Matar úr héraði bera með sér (Friðrik, 

2017). Erfitt er að sjá vísbendingar þess efnis að siðferðisþátturinn hafi staðið betur eða 
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verr að vígi eftir breytingarnar. Verður því ályktað sem svo að nýi Vaxtarsamningurinn 

hafi ekki haft teljandi áhrif á þann þátt lögmætisins. 

Af þessu er ljóst að umskiptin voru ekki til þess fallin að styrkja hinar veiku stoðir 

hugmyndafræði Matar úr héraði. Hinar staðbundu áherslur, með öllum þeim kostnaði 

og byrðum á matreiðslumenn sem þær gera kröfu um, urðu fyrir vikið enn 

kostnaðarsamari og torsóttari sem varð ekki til þess að slá félagsmönnum frekari 

baráttuanda í brjóst. Lögmætið sem samtökin hvíldu á var því auðsjáanlega laskað á 

haustmánuðum ársins 2008, rúmu hálfu ári eftir tilkomu nýja Vaxtarsamningsins, þegar 

annar steinn var lagður í götu Matar úr héraði. 
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9 Hrun, hnignun og lokun 

Kannski sérstaklega núna eftir að allt fór til fjandans; [...] fólk fer að hugsa 
um að borða íslenskan mat heldur en að vera að éta endalaust innflutt. Það 
getur vel verið að þessi hugsun breytist eitthvað (Samstarfsmaður 2, 2009). 

Í hinum sígildari kerfisfræðum voru hvers kyns breytingar á fyrirliggjandi kerfum iðulega 

raktar til stórkostlegra ytri áfalla; svo sem náttúruhamfara, stríðsátaka eða annarra 

umfangsmikilla félagslegra hremminga (Rao og Giorgi, 2006). Fall íslenska bankakerfisins 

í október 2008 og meðfylgjandi efnahagsþrengingar falla óumdeilanlega í þann flokk. 

Mikið hefur verið rætt og ritað um Hrunið á undanförnum árum og óþarfi að gera því 

ítarleg skil í þessum skrifum (t.d. Guðni, 2009). Engu að síður er nauðsynlegt að drepa á 

afleiðingum þess enda áttu þær eftir að koma til með að hafa umtalsverð áhrif á 

viðfangsefni rannsóknarinnar; jafnt á starfsemi Matar úr héraði sem og Friðriks og 

Arnrúnar - að ótöldu lögmæti hugmyndafræðinnar sem báðar hvíldu á.   

Rétt eins og þúsundir fyrirtækja um allt land þurftu veitingamenn og 

matvælaframleiðendur í Eyjafirði að laga sig að breyttu viðskiptaumhverfi undir lok árs 

2008 sem einkenndist af þrengri kosti, verri viðskiptakjörum og minni eftirspurn. Friðrik 

fór ekki varhluta af því og áætlaði hann að á mánuðunum eftir fall bankanna hefði hann 

tapað um fjórðungi allra viðskiptavina sinna, sem margir hverjir höfðu verið úr 

fjármálageiranum, á einu bretti (2009). Þannig hafi þau hjónin byrjað með 

matreiðslunámskeið árið 2007, „fyrir akkúrat þennan geira,“ og hrundi eftirspurnin á 

haustmánuðum 2008; af 14 seldum námskeiðum var 12 þeirra aflýst. Ekki bætti úr skák 

að fjöldi skuldunauta Friðriks V. voru ekki lengur borgunarmenn. „Við töpuðum 

gríðarlegum peningum í Hruninu því við áttum útistandandi. Ekkert einhverjar stórar 

upphæðir heldur bara fullt af litlum - og svo bara allt í einu var þetta farið“ (Friðrik, 

2017). Forsendurnar fyrir rekstri staðarins breyttust á einni nóttu; húsaleigan á 

nýuppgerða húsinu í Gilinu hafi verið há - „og starfsemin skuldsett en viðræður við 

banka og húseigendur skiluðu því miður ekki viðunandi niðurstöðu,“ sagði Friðrik („Loka 

sælkerastaðnum“, 2010). Því hafi verið reynt að draga úr rekstrarkostnaði staðarins; 

Friðrik lækkaði til að mynda laun sín um helming árið 2009 og Arnrún vann alfarið 

kauplaust frá Hruni. Meira hafi þó þurft til meðfram hækkandi aðfangaverði og í upphafi 
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árs 2010, í kjölfar „mjög mikils“ samdráttar í straumi ferðamanna á milli ára, hafi því 

aðeins tvennt verið í stöðunni (Skapti, 2010, bls. 20): Annað hvort að loka Friðriki V. eftir 

níu ára sveiflukenndan rekstur eða að minnka gæði staðarins. Síðari kosturinn var þó 

fljótlega sleginn af borðinu enda samræmdist hann ekki því orðspori sem Arnrún og 

Friðrik höfðu byggt upp sem veitingamenn - „[það] vita allir fyrir hvað við stöndum“ 

(Friðrik, 2017). Þess vegna, í byrjun mars 2010, var tekin ákvörðun um að „kippa 

öndunarvélinni úr sambandi“ og loka Friðrik V. fyrir fullt og allt á Akureyri (Jón, 2010).   

Viðbrögðin létu ekki á sér standa. Fréttir af lokun staðarins fóru sem eldur í sinu og 

birtust viðtöl við Friðrik á öllum helstu vefmiðlunum. Ljóst var að fregnirnar komu 

mörgum í opna skjöldu og til marks um það var frétt af lokun Friðriks V. vinsælust allra á 

mest lesna vefmiðli landsins þann daginn (Skapti, 2010, bls. 20). Það var þó ekki aðeins í 

netheimum sem áhrifa lokunarinnar gætti. Heimamenn hrukku jafnframt upp við 

vondan draum enda voru Akureyringar „afar stoltir“ af veitingastaðnum, eða eins og 

Friðrik lýsti: 

Við eigum marga góða fastakúnna og mörgum er brugðið yfir því að við 
skulum loka staðnum. Þegar fréttin birtist í Mogganum á fimmtudaginn 
byrjaði síminn að hringja hjá okkur strax klukkan sjö um morguninn, við 
fengum fullt af tölvupóstum, jafnvel samúðarskeytum og fólk kom til okkar 
með tárin í augunum. Það var eins og einhver hefði dáið (Skapti, 2010, bls. 
20). 

Þó svo að Friðrik hafi áttað sig á því að lítið væri hægt að gera fyrir rekstur þeirra 

Arnrúnar vandaði hann engu að síður bæjaryfirvöldum Akureyrar ekki kveðjurnar. 

Sakaði hann ráðamenn um andvaraleysi, lítið hafi verið gert í ímyndarvanda bæjarins17 

og þótti honum skjóta skökku við að ekki væri hægt að koma til móts við veitingamenn 

bæjarins. Bæjaryfirvöld „hlaupi til þegar að skyndibitakeðja sýnir áhuga á að opna stað í 

bænum en vilji ekkert fyrir þau gera“ (Jón, 2010). Akureyrarbær hafi til að mynda átt í 

óbeinni samkeppni við Friðrik V: „Við höfum ítrekað gert tilboð í veislur sem endað hafa 

í skólamötuneytunum,“ og að margvísleg veitingaþjónusta á vegum bæjarins hafi ekki 

verið boðin út sem hefði eflaust haldið lífið í rekstrinum lengur.  

Ætla má að bæjaryfirvöld hafa staðið frammi fyrir flóknu úrlausnarefni í tilfelli 

rekstrarörðugleika Friðriks V. Staðurinn og eigendur hans voru óumdeild bæjarprýði; 

                                                      
17 Sem fjallað er um í kaflanum Hvað er Akureyri eiginlega? 
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Friðrik var óopinber talsmaður og „íkon“ fyrir Eyjafjörð og höfðu þau hjónin blásið lífi í 

sögufrægt hús í bæjarfélaginu með ærnum tilkostnaði - og hlotið formlega 

viðurkenningu frá Akureyrarbæ fyrir vikið. Því sveið mörgum tilhugsunin um að missa 

slíka eldhuga úr bæjarfélaginu (s.s. Stuðningsumhverfi 5 og 6, 2009). Engu að síður er 

ljóst að hvers kyns aðgerðir sem Akureyrarbær hefði gripið til svo að bjarga mætti 

Friðriki V. hefðu líklega orðið gríðarlega umdeildar. Með þrengri fjárhag bæjarins, rétt 

eins og annarra bæjarfélaga landsins eftir fall bankanna, hefði það þótt til marks um 

hvimleiða forgangsröðun ef ákveðið hefði verið að hlaupa undir bagga með veitingahúsi. 

Gagnrýni á hvers kyns afskriftir eða ívilnanir til handa einkafyrirtækjum var 

fyrirferðamikil á árunum eftir Hrun og ætla má að bæjarstjórn, sem reyndist með litla 

pólitíska innistæðu vorið 2010, hefði viljað forðast hana (Skapti, 2010). Ekki bætti úr 

skák að Friðrik V. hafði átti í margþættu sambandi við hið nýfallna bankakerfi í 

aðdraganda Hrunsins. Eins og áður hefur verið getið höfðu starfsmenn 

fjármálastofnanna verið um fjórðungur viðskiptavinna staðarins og var fjöldi þeirra 

jafnframt meðal birgja Friðriks V. (Birgi 7, 2009). „[Það] þekkja hann allir og sérstaklega 

þessi, ekki síst þessi peningaelíta,“ eins og einn náinn samstarfsmaður Friðriks komst að 

orði (Matvælaframleiðandi 7, 2009). Þá hafði staðurinn um nokkurra ára skeið verið að 

hluta í eigu sterkefnaðra vina þeirra Friðriks og Arnrúnar sem höfðu auðgast innan 

bankakerfisins (Friðrik, 2007). Traust til fjármálastofnanna var á þessum árum í sögulegu 

lágmarki („Traust til stofnanna“, 2017) og ætla má að þessi tengsl Friðriks V. við 

bankakerfið hafi orðið honum til vansa eftir Hrun - ekki aðeins fjárhagslega heldur einnig 

siðferðilega. Í árferði sem einkenndist af vantrausti á hin svokölluðu peningaöfl skyldi 

engan undra að veitingastaður í þessari stöðu kynni að verða fyrir álitshnekki - að 

siðferðisþáttur lögmætis hans hafi laskast (Suchman, 1995). Að sama skapi má gera sér í 

hugarlund að veitingastaður í hæsta gæða- og verðflokki hafi þurft að búa við veikari 

siðferðisþátt lögmætis síns á árum sem hverfðust um sparnað og nægjusemi (Rannveig, 

2014). Um það verður þó ekki fullyrt með algjörri vissu sökum heimildaskorts. Engu að 

síður kynnu slíkar skýringar að bregða skýrari birtu á athafnaleysi Akureyrarbæjar í 

málefnum Friðriks V. frá falli bankanna til lokunar staðarins (Jón, 2010). 

Þrátt fyrir skakkaföllin lýsti Friðrik þó áframhaldandi trú á Eyjafirði, bæði sem 

áfangastað og matvælasvæði, og kallaði eftir því að starfsemi Matar úr héraði yrði efld - 

þrátt fyrir að veitingamenn bæjarins hafi ekki „talað neitt sérstaklega fallega um okkur“ 
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(Skapti, 2010, bls. 20). Það væri kalt á toppnum og erfitt að vera „spámaður í eigin 

heimabyggð“ („Loka sælkerastaðnum“, 2010). Friðriki átti þó ekki eftir að verða að ósk 

sinni. Í þessu árferði héldu meðlimir samtakanna að sér höndum - „þá voru bara öll 

fyrirtæki á Íslandi í [...] skotgröfunum og allir fóru bara að horfa inn á við og bjarga sér.“ 

Voru því gæluverkefni, eins og þátttaka í samtökunum, látin mæta afgangi. „Menn 

hættu að vera lið“ (Friðrik, 2017). Þessi tilfinning Friðriks endurómar í ummælum 

viðmælenda sem lýsa andleysi og lítill virkni innan Matar úr héraði um mitt ár 2009, 

þremur árum eftir stofnun samtakanna og um hálfu ári eftir fall viðskiptabankanna 

þriggja. Samskiptin voru sögð lítil milli félagsmanna, fáir fundir hafi verið „upp á 

síðkastið“ sem að jafnaði voru illa sóttir - félagið hafi í raun verið „steindautt“ (s.s 

Samstarfsmaður 2, 3 og 4; Birgi 5; Stuðningsumhverfi 3 og 5, 2009) og stjórnarmaður í 

Mat úr héraði tók í sama streng: 

Auðvitað vill maður sjá það breytast. Náttúrulega vill maður sjá fleiri, hvað 
eigum við að segja, forvirka þannig að maður þurfi ekki alltaf að ýta eftir 
aðilum en ég held að það breytist nú ekki. Það er nú bara í eðlilegum 
mannlegum samskiptum skilurðu að, nema menn sjái sér þeim mun meiri 
fjárhagslegan ávinning að þá eru menn yfirleitt seinir til 
(Matvælaframleiðandi 2, 2009). 

Þessi ummæli, sem endurspegla áhugaleysi og lítinn fjárhagslegan ávinning af þátttöku í 

samtökunum, verður að skoða út frá nokkrum þáttum. Til að mynda verður að líta til 

þeirrar fyrrnefndu tregðu sem Friðrik upplifði í aðdraganda matvælasýninganna fyrir 

Hrun.18 Þrátt fyrir að þátttakendurnir hafi haft fullvissu um að þeir þyrftu sjálfir ekki að 

verja háum fjárhæðum til að taka þátt í viðburðum á vegum samtakanna voru þeir engu 

að síður tregir í taumi frá upphafi. Því virðist eitthvað annað en einungis fjárhagsleg 

atriði hafa ráðið mestu um þetta áhugaleysi meðlimanna. Ætla má að tregðan hafi lotið 

að hugrænum þætti lögmætis hugmyndafræðinnar, þeim sem spyr hvort starfsemi 

meðlimanna verði flóknari fylgi þeir hugmyndinni eftir (Suchman, 1995; Thomas og 

Lamm, 2012). Þó að félagsmenn hafi ef til vill ekki þurft að greiða háar upphæðir krafðist 

þátttakan engu að síður fráhvarfs frá venjubundnum rekstri þeirra, sama hvort þeir 

reyndu að temja sér nýja starfshætti eða senda starfsfólk til þátttöku í viðburðum 

samtakanna. Ekki var það heldur hugmyndafræði samtakanna til happs að hún var í 

                                                      
18 Sjá t.a.m. á bls. 56. 
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grunninn ómarkaðsvæn eins og Friðrik lýsti (2009). Er því ljóst að þrengingarnar eftir 

Hrun, þegar veitingamenn áttu fullt í fangi með það eitt að „bjarga sér,“ jafnvel með því 

að fækka í starfsliði sínu, hafa ekki verið til þess fallnar að auka áhugann og ýta undir 

aukna þátttöku innan Matar úr héraði. Með öðru orðum; hagrænir og hugrænir þættir 

lögmætis samstarfsins stóðu verr að vígi (Suchman, 1995). 

Hins vegar ber að líta til þess að á árunum sem fóru í hönd varð innflutningur á hvers 

kyns aðföngum óhagstæðari en verið hafði og gripu Íslendingar því í auknum mæli til 

innlendra afurða og „þjóðlegrar“ framleiðslu (Rannveig, 2014). „Ég held að þessi kreppa 

sé ákaflega jákvæð upp á það leiti að menn koma niður á jörðina og skynja betur hvað 

við eigum og hvað við ættum að nýta af því sem að við eigum fyrir,“ eins og einn 

viðmælandi orðaði það (Birgi 5, 2009). Því gerðu félagsmenn Matar úr héraði sér vonir 

um að starfsemi samtakanna, sem lögðu alla áherslu á hráefni úr héraði og sögulegar 

matvælahefðir, myndi glæðast samhliða: 

[Friðrik] er búinn að vera að berjast í þessu undanfarin ár meðan að 
þjóðarvitundin er á dálítið öðrum nótum [...] og það er ábyggilega fróðlegt 
að skoða svona núna á næstu árum hvort að það sé ekki auðveldara fyrir 
svona dæmi, núna á þeim tímum sem að ganga í garð þar sem menn fara að 
horfa sér svolítið nær (Matvælaframleiðandi 6, 2009). 

Þetta var eitt af því sem maður hugsaði þegar að kreppan reið yfir. Og 
maður svona, var að lofa guð fyrir öfluga matvælaframleiðslu, því hún er, 
það þurfa allir að éta. Þá hugsaði maður að það er örugglega eitthvað pótens 
í þessu (Stuðningsumhverfi 6, 2009). 

Skemmst er frá því að segja að draumar meðlimanna dóu drottni sínum. Samtökin voru 

áfram „ekkert svakalega öflug.“ Helsta starfsemi þeirra á komandi árum reyndist sem 

fyrr felast í að „halda utan um þessar vörur sem fengu að hafa vottunina og síðan að 

halda utan um rekstur á þessum sýningum og þessu. Það var yfirleitt bara tekið með 

áhlaupi eins og Íslendingum er tamt“ (Friðrik, 2017). Fyrrverandi starfsmaður 

matvælaklasans skóf heldur ekki af stöðu mála: „Nú þarf annað hvort að sparka í rassinn 

á þessu [Mat úr héraði] og halda þessu áfram eða bara leggja þetta niður“ 

(Stuðningsumhverfi 5, 2009). Þetta máttleysi samtakanna sem Friðrik og starfsmaðurinn 

lýstu á sér ákveðna samsvörun í meðlimafjölda Matar úr héraði á árunum eftir Hrun - 

sem verður að teljast sterkasta, formlega vísbendingin um umfang og virkni 

samtakanna.  
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Sá mælikvarði er þó þeim vandkvæðum bundinn að nær ómögulegt er að nálgast lista 

yfir meðlimi samtakanna á gefnu tímabili með einföldum hætti; hvort sem er í rituðum 

eða munnlegum heimildum. Þá eru allar heimildir um þróun meðlimafjölda Matar úr 

héraði harla slitróttar. Einu rituðu staðfestingar á umsvifum samtakanna á árunum 2009 

til 2015 eru þær sem lesa má úr fjölda þátttakenda í hinni svokölluðu „uppskeruhátíð 

norðlenskra matvælaframleiðenda,“ MATUR-INN, sem haldin var með tveggja ára 

millibili á tímabilinu. Sem dæmi má nefna að þátttakendur á hátíðinni árin 2011 og 2013 

voru ríflega 30 talsins í hvort skipti, sé litið til fréttaflutnings af hátíðinni. Þó er sá galli á 

gjöf Njarðar að nákvæmur fjöldi þeirra er ekki tiltekinn í umfjöllunum en ýmist talað um 

„rúmlega þrjátíu“ eða „á fjórða tug“ þátttakenda. Þá bætir ekki úr skák að þeir sem 

stóðu að hátíðinni voru ekki einungis meðlimir samtakanna Matur úr héraði heldur 

einnig fulltrúar annarra hliðstæðra félaga; svo sem Matarkistunni Skagafirði og 

Þingeyska matarbúrinu („Búist við“, 2011). Einu haldbæru tölurnar sem til eru um fjölda 

meðlima Matar úr héraði á tímabilinu er útlistun á vef samtakanna Náttúru sem dagsett 

er 20. febrúar 2014. Þar er greint frá því að fjöldi fyrirtækja sem eiga aðild að Mat úr 

héraði sé 24 (Einar, 2017). Því er ljóst að á þeim rúmlega sjö árum sem liðið höfðu frá 

stofnun Matar úr héraði hafði meðlimum samtakanna fækkað um þrjá. Við einfaldan 

samanburð á rannsókn Kristínar Helgadóttur (2009) og vef Náttúru (2014) má sjá hvaða 

fyrirtæki það eru sem heltast úr lestinni: Vífilfell, Reykjagulrætur og Friðrik V. - sem 

flytur starfsemi sína til Reykjavíkur á tímabilinu sem hér um ræðir. Þessari ályktun skal 

þó taka með fyrirvara sökum heimildafæðar sem torveldar nákvæmari útlistun. Ingvar 

Már Gíslason, markaðsstjóri hjá Norðlenska og núverandi forstöðumaður Matar úr 

héraði, segir að hann sé alls ekki ókunnugur þessum skorti á upplýsingum. Ástæðan sé 

sú að það hafi í raun „ekki verið haldið félagatal hjá samtökunum“ á undanförnum árum. 

Aðspurður um núverandi félagatal segist hann því nauðbeygður til að telja upp meðlimi 

samtakanna eftir minni. Ingvar segir þá vera alls 13 talsins og að „eini tilgangur okkar 

félags í dag er í raun að halda matvælasýningu annað hvert ár hér fyrir norðan“ með 

vísan til fyrrnefndra hátíða (Ingvar, 2016). 

Að þessu sögðu er ljóst að samtökin hafa munað fífil sinn fegurri. Ekki aðeins hefur 

verksvið og viðfangsefni samtakanna einfaldast; frá því að eiga að „auka hróður 

eyfirskrar matarmenningar sem víðast um heiminn“ með „hugmyndafræði hægrar 

matarmenningar - Slow food“ að leiðarljósi yfir í það að hafa aðkomu að 
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matvælasýningu á tveggja ára fresti, heldur hefur meðlimum Matar úr Héraði einnig 

fækkað um rúmlega helming frá stofnun. Þar að auki átti þessi hnignun samtakanna sér 

stað á tímabili sem ætla mætti að hafi verið kjöraðstæður fyrir félagskap sem leggur 

áherslu á allt sem staðbundið og þjóðlegt er (Rannveig, 2014). Þessi þróun vekur því upp 

nokkrar mótsagnakenndar spurningar um lögmæti hugmyndafræðinnar sem Matur úr 

héraði hvíldi á - og ekki síst lögmæti Friðriks.  

Einföldustu skýringuna á þessari framvindu má finna í kerfisfræðunum. 

Skipulagsheildir hafa tilhneigingu til að reyna að viðhalda stöðugleika og forðast óvænta 

atburði sem gætu fengið utanaðkomandi aðila, eða í þessu tilfelli eigin félagsmenn, til 

að endurmeta skoðun sína á þeim. Þessi endurskoðun kann svo að draga úr lögmæti 

þeirra (Suchman, 1995, bls. 596-597). Þó Matur úr Héraði hafi ekki verið í aðstöðu til að 

sporna við efnahagskreppunni fellur hún engu að síður í hóp „óvæntra atburða“ sem 

neyddi meðlimi samtakanna til að yfirfara hug sinn til þeirra. Höfðu þeir nógu mikið upp 

úr samstarfinu til að verja takmörkuðum kröftum sínum, sérstaklega eftir Hrun, í 

þátttöku á vettvangi samtakanna? Ætla má að svarið við því hafi verið neitandi - í ljósi 

fyrrnefndrar þróunar, vitnisburðar viðmælenda sem og rýrnunar hagrænna og 

hugrænna þátta lögmætisins sem áður hefur verið rakin.  

Að sama skapi hefði mátt ætla að brotthvarf Friðriks úr bæjarfélaginu, sem og úr Mat 

úr héraði, yrði til þess að glæða áhuga þeirra félagsmanna sem töldu stöðu hans innan 

samtakanna vera of sterka. Að tómarúmið sem hann skildi eftir sig, ekki síst hvað ímynd 

og andlit félagsins varðar, hefði gert úrtölumönnum sem sögðu Mat úr héraði vera „bara 

fyrir Friðrik“ kleift að starfa innan samtakanna á eigin forsendum - en ekki á meintum 

forsendum veitingastaðarins Friðriks V. Aðrir þættir virðast þó hafa vegið þyngra í mati 

þeirra á áframhaldandi þátttöku; t.a.m. óljós ávinningur (Samstarfsmaður 3, 2009), 

skortur á merkingarbæru auðkenni (Birgi 5, 2009) sem og aukin kostnaðarþátttaka og 

krafa um aukið vinnuframlag meðfram breytingum á Vaxtarsamningi Eyjafjarðar 

(Stuðningsumhverfi 3, 2009; Friðrik, 2017). Hagrænir og huglægir þættir lögmætis 

Matur úr héraði höfðu staðið á veikum grunni allt frá upphafi og er ljóst að efasemdir 

félagsmanna í miðju hyldýpi Hrunsins voru ekki til þess fallnar að renna undir þá styrkari 

stoðum.  
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Þrátt fyrir að Matur úr héraði megi teljast vart svipur hjá sjón frá því sem áður var 

verður hins vegar ekki hjá því litið að samtökin eru enn starfrækt. Síðasta formlega verk 

Matar úr héraði var aðkoma að norðlensku matarsýningunni „Local Food“ sem fram fór 

á Akureyri þann 1. október 2016. Þó að sýningardögum hafi verið fækkað í einn, með 

tilheyrandi óhagræði fyrir veitingamenn (Friðrik, 2017), þótti hátíðin vel sótt og var sögð 

endurspegla „hinn mikla styrk Norðurlands sem stærsta matvælaframleiðslusvæðis 

landsins“ og því „kjörinn kynningarvettvangur fyrirtækja og einstaklinga til að vekja 

athygli á framleiðslu, matarmenningu, veitingastarfsemi, matartengdri ferðaþjónustu og 

verslun þessu tengd [sic].“ Ekki er annað fyrirséð en að hátíð sem þessi verði aftur haldin 

undir lok árs 2018 og að Matur úr héraði verði þar aftur á meðal þátttakenda („Local 

Food“, 2016).  

Friðrik og Arnrún eru þeirrar skoðunar að fennt hafi að miklu leyti í sporin sem þau 

mörkuðu með störfum sínum í Eyjafirði. „Ég fékk alveg sting í nýrað þegar að einhverjir 

aðilar, sem eru basically að gera það sem við erum búin að vera að gera í öll þessi ár, eru 

einhvern veginn að tala um það að þeir hafi fundið eitthvað upp,“ segir Friðrik og bætir 

við að það sé til marks um að það sé „svolítið búið að týna okkur [Arnrúnu] úr 

veitingasögunni á Akureyri. Menn eru þarna [...] núna með einhvern svona local-

matseðil, hvaðan ætli þeir hafi fengið hugmyndina?“ (2017). Þó svo að þeirra hjóna sé ef 

til vill ekki getið í sömu andrá verður ekki litið hjá því að enn örlar á stærstu 

kerfisbreytingu þeirra í matvælaiðnaði Eyjafjarðar - formlegu birtingarmynd 

hugmyndafræðinnar sem þau gerðu að kjarna starfsemi sinnar: Mat úr héraði. Enn 

starfa á annan tug fyrirtækja að því sameiginlega markmiði að gera veg eyfirskra 

matvæla sem mestan og laða til sín ferðamenn á þeirri einu forsendu að Eyjafjörður sé 

„mesta landbúnaðarhérað landsins“ (Birgi 1, 2009).  

Meðan Matar úr héraði, óskilgetna barns þeirra Friðriks og Arnrúnar, nýtur við má 

fullyrða að þau hafi jafnt stuðlað að varanlegum kerfisbreytingum í Eyjafirði, ekki síður 

en hugarfarsbreytingu, meðal matvælaframleiðenda svæðisins (Ljunggren og fl., 2010). 

Eyfirskar afurðir, þvert á fyrri spár, þykja í dag áherslunnar virði, rétt eins og að hafa 

norðlenskar matvælahefðir í heiðri. Ótti Friðriks um að „jólamaturinn okkar [verði] 

léttreyktur lambahryggur frá Nýja-Sjálandi“ ætti því ekki að rætast í bráð (Guðrún, 2006, 

bls. 29). 
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10 Umræður og ályktanir 

Þrátt fyrir að lögmæti sé nauðsynlegt fyrirtækjum og frumkvöðlum, sem vilja afla 

hugmyndum sínum stuðnings, er lögmætið þó ætíð vandkvæðum bundið. Samfélögin 

sem frumkvöðlarnir starfa innan eru samsett úr mörgum mismunandi hópum fólks sem 

hver hefur sína sýn á kerfin í kringum sig. Skoðanir fólks eru þannig oft 

mótsagnakenndar og í stöðugri þróun og getur því reynst erfitt fyrir frumkvöðla að 

hagnýta sér lögmæti í störfum sínum (e. difficult to operationalize) (Ashforth og Gibbs, 

1990, bls. 177). Ekki verður annað sagt en að sú staða sem kom upp innan Matar úr 

héraði um miðbik fyrsta áratugar aldarinnar sé til vitnis um þessi varnaðarorð.  

Í fljótu bragði mætti nefnilega ætla að kerfisfrumkvöðullinn Friðrik hafi hagað 

lögmætisleit sinni, því sem leitast var við að svara í þessari rannsókn, eins og best verður 

á kosið: Hann valdi sér að vinna að hugmyndafræði sem átti sér sterka skírskotun í 

fyrirliggjandi kerfum Eyjafjarðar en um leið rúmaðist innan þess svigrúms sem 

sjálfsmyndarkreppa heimamanna skapaði. Tókst Friðriki því, þrátt fyrir efasemdir, að 

samþætta nýjar hugmyndir að þeim sem fyrir voru - rétt eins og upphafsmenn Slow 

food-hreyfingarinnar höfðu gert á undan honum. Með aðstoð á þriðja hundrað birgja 

fékk Friðrik góða yfirsýn yfir stöðu mála og hafnaði þannig í kjöraðstöðu til að koma 

auga á tækifæri innan kerfanna sem hann bjó við. Með reglulegri fjölmiðlaumfjöllun, í 

kjölfar margvíslegra félagsstarfa og kynningarstarfs, öðlaðist hann smám saman ytri 

staðfestinguna sem öllum frumkvöðlum er nauðsynleg, hróður hans jókst og viðskiptin 

glæddust. Þá var honum jafnframt til happs hvernig ytri aðstæður þróuðust framan af. 

Ákveðið var að hefja opinberan stuðning við hina eiginlegu framtíðarsýn Friðriks og með 

liðsinni lögmætisþrunginna stórfyrirtækja lagði hann grunn að samstarfi sem hverfðist 

um kjarnann í starfsemi Friðriks V. Hlutverk Friðriks sem kerfisfrumkvöðuls var uppfyllt - 

hlutverk sem átti svo eftir að líða fyrir lögmætið sem skapaði það.  

Eftir því sem lögmæti Friðriks jókst og staða hans sem andlit staðbundinnar 

matargerðar styrktist í hugum Íslendinga auðveldaði það honum að sannfæra 

fjölbreyttan hóp hagsmunaaðila að stefna í sömu átt og vinna að framgöngu 

hugmyndafræði hans. En þegar á þriðja tug fyrirtækja bundust svo um hana samtökum 
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og fjármunum var varið í upphafningu eyfirskrar matvælahefðar fór hins vegar fljótlega 

að gæta ósamræmis í lögmæti Friðriks. Eftir því sem lögmætið jókst í augum þeirra sem 

stóðu utan Matar úr héraði jókst jafnframt viðnám samstarfsmanna hans við frekari 

þátttöku innan samtakanna - gegn því að vinna hugmyndafræði þeirra og lögmætinu 

sem hún hvíldi á brautargengi. Með hverri fjölmiðlaumfjölluninni og 

verðlaunaafhendingunni styrktist ímynd Friðriks enn frekar í hugum almennings en fyrir 

vikið fóru félagsmenn að efast um tilgang þess að renna enn styrkari stoðum undir 

hugmyndafræði mannsins sem „litaði samtökin“ og um leið starfsemi veitingastaðar 

hans. Lögmætið sem hafði gert Friðriki kleift að bregða sér í hlutverk kerfisfrumkvöðuls 

styrktist og veiktist þannig á sama tíma; styrktist utan samtakanna en veiktist innan 

þeirra. Þetta ósamræmi varð svo til að torvelda tilraunir hans til frekari kerfisbreytinga á 

vettvangi Matar úr héraði. Ekki bætti heldur úr skák að eftir því sem fram liðu stundir 

urðu ytri aðstæður til þess að grafa undan lögmætinu sem grundvallaði 

kerfisbreytingarnar. Kann það, sem og fyrrnefnt ósamræmi, að vera stærstu ástæður 

þess að Matur úr héraði er nú í mýflugumynd miðað við það sem áður var. 

Auðvelt hefði hins vegar verið að skýra rýrnun og skerta starfsemi Matar úr héraði 

einungis með vísunum í umturnunina á stuðningsumhverfi samtakanna, fall 

bankakerfisins og meðfylgjandi efnahagsþrengingar. Þó þær hafi vissulega lagt stein í 

götu hugmyndafræðinnar sýnir yfirferðin hér að framan að hið minnsta tveir af þremur 

þáttum lögmætis hennar stóðu á veikum grunni frá upphafi. Hún var ekki einungis í eðli 

sínu kostnaðarsöm heldur krafðist hún jafnframt virkari þátttöku af félagsmönnum 

Matar úr héraði og bar þannig með sér brotthvarf frá fyrri starfsháttum þeirra. 

Hagrænar og huglægar víddir lögmætisins voru því illa búnar fyrir skakkaföll ársins 2008. 

Tilraunir til að bregðast við þessum annmörkum gerðu þó jafnvel illt verra. Ekki aðeins 

urðu þær til þess að horfið var frá yfirlýstum markmiðum samstarfsins og auðkennis 

þess - sem svo dró tennurnar úr félagsmönnum - heldur var frumkvæði Friðriks í ferlinu 

til þess að grafa undan sjálfum siðferðisþætti lögmætis hans í augum 

samstarfsmannanna. Við vangaveltum um hvort veikari siðferðisþáttur hans, ekki síst 

vegna tengslanna við hið óvinsæla bankakerfi, kunni svo að skýra meint skeytingarleysi 

bæjaryfirvalda Akureyrar þegar rekstrarörðugleika Friðriks V. bar að garði eru þó engin 

einhlýt svör. 
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Þrátt fyrir allt sem áður hefur verið nefnt nýtur samtakanna enn við, þó svo að 

hvatamaðurinn að stofnun þeirra hafi róið á önnur mið. Af tilvist þeirra, sem og af því 

sem á undan er rakið, má gera sér hið minnsta eitt í hugarlund. Þó að ytri aðstæður hafi 

grafið undan hagrænum og huglægum þáttum hugmyndafræðinnar virðist 

siðferðisþáttur lögmætisins hafa verið nógu sterkur til að tryggja áframhaldandi 

starfsemi Matar úr héraði. Það er ekki alls kostar ólíklegt enda fóru Íslendingar að líta 

þjóðlega og staðbundna eiginleika, aðalsmerki samtakanna, jákvæðari augum á þessum 

árum (Rannveig, 2014). Þá er heldur ekki loku fyrir það skotið að brotthvarf Friðriks hafi 

ennfremur styrkt siðferðisþáttinn í hugum þeirra sem þótti meintur ávinningur hans af 

samstarfinu óréttlátur. Erfitt er þó að henda reiður á nákvæmum siðferðilegum áhrifum 

brotthvarfs hans.  

Þessi staða Friðriks, sem einkennist af auknu lögmæti hans utan Matar úr héraði 

samhliða rýrnandi lögmæti hans innan samtakanna, kristallar að mati rannsakandans 

fræðilegt gildi blaðsíðnanna hér á undan. Þrátt fyrir að lögmæti hafi verið fræðimönnum 

hugleikið undanfarna áratugi eru fáar rannsóknir, ef einhverjar, sem sýna fram á með 

jafn óyggjandi hætti hvernig lögmæti frumkvöðla getur bitnað á tilraunum þeirra til 

kerfisbreytinga. Hvernig sterk staða brautryðjenda, frægð þeirra og orðspor meðal 

almennings getur orðið til þess að draga úr áhuga samstarfsmanna þeirra á því að vinna 

hugmyndum þeirra brautargengi. Með því er þó ekki sagt að fræðimenn hafi ekki áður 

fjallað um þær afleiðingar sem mikið lögmæti kann að hafa í för með sér. Ekki þarf að 

leita lengra en til grundvallarskrifa Suchman (1995) eða Ashforth og Gibbs (1990), sem 

vísað er til í upphafi þessa kafla, til að finna dæmi þess. Þau skrif koma þó úr allt annarri 

átt en þessi rannsókn. Suchman segir til að mynda að mikið lögmæti geti ýtt undir að 

frumkvöðullinn verði „of árangursríkur“ í störfum sínum sem svo leiðir til lélegra 

eftirherma eða almennrar innleiðingu lausna sem kunna að vera tæknilega ófullkomnar 

(1995, bls. 601). Að sama skapi lýtur rannsókn Ashforth og Gibbs að því hvað kunni að 

gerast þegar frumkvöðlar og fyrirtæki bera hið mikla lögmæti sitt á torg - sem á ekki við í 

tilfelli Friðriks og Arnrúnar (1990). Rannsóknir sem þessar varpa því ekki nægilega sterku 

ljósi á þá lögmætisþróun sem á undan er rakin - en henni mætti gróflega skipta í þrjú 

tímabil sem hvert um sig spannar um þrjú ár.  
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Hið fyrsta, upphafsár Friðriks V., markast af lágu lögmæti á árunum 2001 til 2004 sem 

endurspeglaðist í rekstrarörðugleikum, gagnrýni og vantrú annarra veitingamanna á 

hugsjón stofnendanna. Annað tímabilið einkenndist af aukinni umfjöllun og batnandi 

hag sem jók bæði lögmæti eigenda Friðriks V. sem og hugmyndafræði staðarins, jafnt 

meðal almennings sem og annara í matvælageira Eyjafjarðar. Öðru tímabílinu lauk svo 

með stofnun Matar úr héraði um mitt ár 2006 þegar Friðrik tryggði stöðu sína sem 

kerfisfrumkvöðull. Um það leyti hefst einnig þriðja og síðasta tímabilið, 

Ósamræmisskeiðið, þegar tekur að skilja á milli lögmætis Friðriks innan og utan 

samtakanna. Verðlaun og athygli juku hróður Friðriks og hugmynda hans meðal 

almennra mataráhugamanna en grófu undan lögmæti tilrauna hans innan Matar úr 

héraði. Á tímabilinu urðu ytri aðstæður einnig til þess að torvelda enn fremur tilraunir 

hans á vettvangi samtakanna, þó þær hafi aukið lögmæti hugmyndafræðinnar meðal 

fólks sem stóð utan Matar úr héraði. Lokun Friðriks V. í upphafi árs 2010 markar svo lok 

þriðja tímabilsins - sem og rannsóknarsviðs þessara skrifa. 

Niðurstöður þessarar tilviksrannsóknar, þrátt fyrir að vera afmarkaðar í tíma og rúmi, 

vekja þó upp spurningar sem fræðimenn, jafnt sem frumkvöðlar, geta nýtt sér í störfum 

sínum og heimfært á önnur tilvik: 

➢ Getur sambærilegt lögmætisósamræmi orðið annars konar frumkvöðlum til 
vansa eða er sú staða sem kom upp í tilfelli Friðriks og samstarfsmanna hans 
bundin við kerfisfrumkvöðla? 

➢ Samkvæmt viðteknum kenningum þurfa kerfisfrumkvöðlar lögmæti vilji þeir 
ná eyrum annarra. Þannig mætti gera ráð fyrir að kerfisfrumkvöðlar ættu, 
sökum fræðilega skilgreindrar stöðu sinnar, alltaf á hættu að þeir reki sig á 
sömu hindranir og Friðrik. Er hans tilfelli undantekning eða verða allar 
kerfisfrumkvöðlar varir við álíka öfund og mótþróa - sem þeim tekst einhvern 
veginn að yfirstíga með ómeðvituðum hætti?  

➢ Til hvaða aðgerða gætu þessir sömu kerfisfrumkvöðlar gripið ef þeir finna sig í 
sambærilegum aðstæðum og Friðrik? Honum nægði hið minnsta ekki að 
draga sig einungis úr fremstu víglínu samtakanna enda var þátttaka hans 
áfram talin lita þau af mörgum samstarfsmönnum Friðriks. Er lausnin fólgin í 
því að frumkvöðullinn dragi sig algjörlega úr sviðsljósinu eða eru aðrar 
aðgerðir heillavænlegri? Er frumkvöðullinn sjálfur best til þess fallinn að grípa 
til þessara aðgerða eða er réttara að einhver annar; t.a.m. samstarfsmenn 
eða óháðir, ýti þeim úr vör? 

➢ Lögmæti Friðriks grundvallaðist ekki síst á þeirri ytri staðfestingu sem hann 
öðlaðist með aðstoð fjölmiðlaumfjöllunar og viðurkenninga fyrir störf sín. Hún 
leiddi svo til frægðar hans og hinna órjúfanlegu hugrenningatengsla milli 
Friðriks og hugmyndafræðinnar sem samstarfsmenn hans skyldu vinna að 
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innan Matar úr héraði. Í ljósi þess að frumkvöðlar geta öðlast lögmæti á 
öðrum forsendum (sbr. Suchman, 1995, bls. 586-593) er vert að hafa í huga 
hvort það séu „frægir frumkvöðlar“ sem eigi frekar á hættu að þurfa að kljást 
við lögmætisósamræmi Friðriks en þeir sem eru minna þekktir.  

➢ Hugmyndafræði Matar úr héraði krafðist í fyrstu virkrar þátttöku meðlima 
samtakanna - enda hvíldi hún á þeim aðferðum sem Friðrik hafði tamið sér. 
Eftir því sem fram liðu stundir var hins vegar dregið úr kröfunum sem 
samtökin hugðust leggja á herðar félagsmanna sinna - í óþökk sumra þeirra - 
og það ekki síst fyrir tilstilli upphafsmannsins sem hélt þó áfram að starfa eftir 
þessum sömu kröfum. Ummæli viðmælendanna bera með sér að það hafi ýtt 
undir kergju í garð Friðriks og dregið úr lögmæti hans. Er óhætt að ætla, í ljósi 
kenninga um lögmætisgildrur (Garud og fl., 2002), að hér hafi í raun verið um 
„öfuga-lögmætisgildru“ að ræða? Að lögmæti frumkvöðulsins hafi laskast 
vegna þess að hann latti aðra við að taka upp þær aðferðir sem hann sjálfur 
hagnýtti? Hvað útskýrir þessa lögmætislöskun og má finna fleiri dæmi um 
sambærilega þróun? Má rekja hana til samningaferlisins (sbr. Zilber, 2007), 
niðurstaðnanna eða var það einungis hin huglæga staðfesting á að samtökin 
væru „bara fyrir Friðrik“ sem stóð í samstarfsmönnum hans? Þessi rannsókn 
og heimildirnar sem hún hvílir á renna einungis stoðum undir síðastnefndu 
spurninguna. Þyrfti því fleiri tilfelli og frekari rannsóknir áður en óhætt er að 
útvíkka kenningar um lögmætisgildrur. 

➢ Í þessari rannsókn voru kenningar um áhrif sanngirni og óhlutdrægni á 
lögmæti kerfisfrumkvöðla (s.b. Dorado 2005; Levy, 2007) heimfærðar á 
skipulagsheildir. Réttlætingin fólst ekki síst í þeim sterku 
hugrenningatengslum sem voru á milli Matar úr héraði og Friðriks (sbr. 
Matvælaframleiðandi 2, 2009; Kristín, 2009) og hversu greinanlega lögmæti 
samtakanna og Friðriks leið fyrir þá upplifun félagsmanna að Matur úr héraði 
drægi taum veitingamannsins. Var það því mat rannsakandans að lögmæti 
samtakanna og Friðriks hafi að miklu leyti haldist í hendur í augum 
meðlimanna. Áhugavert væri fyrir fræðimenn að kanna hvort lögmæti 
frumkvöðla eða skipulagsheildanna laskist meira í sambærilegum tilfellum. 
Heimildirnar sem hér lágu til grundvallar buðu ekki upp á slíka aðgreiningu. 

Það er von rannsakandans að þessar vangaveltur og rannsóknin sem þær byggja á opni 

enn frekar augu fræðimanna fyrir því tvíeggja sverði sem lögmæti kerfisfrumkvöðla 

getur verið. Að rannsóknir framtíðarinnar á þessu sviði taki mið af því ósamræmi sem 

Friðrik stóð frammi fyrir vegna sterkrar stöðu sinnar - og það í augum þeirra sem 

kerfisfrumkvöðlastaða hans hvíldi á. Með því að innleiða slíka vídd í fræðilega umfjöllun 

um lögmæti kerfisfrumkvöðla verður betur hægt að hendur reiður á því hver 

raunveruleg áhrif þess eru. Frekari rannsóknir, þar sem ósamræmisvíddin er höfð til 

hliðsjónar, gætu þannig varpað skýrara ljósi á hvenær og í hvaða tilfellum lögmæti fer að 

hafa mótsagnakenndar afleiðingar. Rannsakandi sér fyrir sér að þannig yrði jafnvel hægt 

að kortleggja áhrif lögmætis kerfisfrumkvöðla: Allt frá skorti til skaða.  
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Því eins og Van de Ven og Poole nýttu sér hegelíska rökþróun (e. Hegelian dialectic) til 

að útskýra þróun skipulagsheilda (1995, bls. 517) mætti ætla að rannsóknin hér að 

framan sé lóð á vogarskál þeirrar andstæðu (e. antithesis) sem auðgað gæti skilning 

okkar á eðli lögmætis. Með samþættingu fyrirliggjandi kenninga og rannsókna sem ögra 

viðteknum skilningi okkar á sömu kenningum má þróa fyllri kenningaramma um lögmæti 

og færa okkur nær sannleikanum. Hvort þessi rannsókn hafi auðveldað þá sannleiksleit 

skal þó ósagt látið. Eftir stendur þó sannleikurinn um lögmæti Friðriks Vals Karlssonar og 

Arnrúnar Magnúsdóttur sem lagt var upp með að kanna. Hann er harla skýr, eins og 

Friðrik upplifði manna best: 

Þegar maður byrjaði í þessum rekstri þá var maður alltaf að reyna að sanna 
sig. En fyrir nokkrum árum var ég kominn á þann stað að ég vissi að ég þyrfti 
ekki að sanna mig lengur (Friðrik, 2017). 
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