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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um upplifun íslenskra fyrirtækja á viðskiptaþjónustu íslensku 

sendiskrifstofanna en markmiðið með henni var að svara rannsóknarspurningunni um 

hver væri upplifun íslenskra fyrirtækja á þjónustunni. Gerð var rannsókn sem var unnin 

með eigindlegri rannsóknaraðferð og hálfstöðluð viðtöl tekin við fulltrúa tíu fyrirtækja 

sem höfðu reynslu af þjónustunni. Viðtalsrammi var hafður til hliðsjónar. 

Rannsóknargögnin voru unnin samkvæmt grundaðri kenningu, skipt upp í þemu og síðan 

kóða. Það gerði rannsakanda kleift að öðlast skilning á upplifun viðmælenda og svara 

þannig rannsóknarspurningunni. Viðmælendur komu úr tveimur geirum, 

matvælageiranum og lista- og menningargeiranum.  

Niðurstöðurnar voru þær að almennt séð var upplifun viðmælenda á 

viðskiptaþjónustunni jákvæð. Fyrir flesta viðmælendur var aðstaðan mikilvægur kostur 

við þjónustuna, þ.e. það að geta haldið móttökur og aðra viðburði í samstarfi við 

sendiskrifstofurnar, og þá virðist sú virðing sem er oft í kringum sendiráð og sendiherra 

erlendis spila mikilvægt hlutverk. Einnig var talað um mikilvægi þjónustunnar þegar það 

kemur að ráðgjöf og aðstoð við að komast inn á nýja markaði. Hreyfing starfsfólks á milli 

starfstöðva var nefndur af nokkrum viðmælendum sem ákveðinn veikleiki á þjónustunni 

og þá var einnig talað um að áhugi starfsfólks móti stundum þjónustuna. Jafnframt virðist 

það að nýta þjónustuna geta styrkt tengslanet fyrirtækis og sumir höfðu séð bein jákvæð 

áhrif á árangur.  

Niðurstöðurnar eiga bæði erindi við utanríkisþjónustuna og þá sem henni sinna, þá 

sérstaklega viðskiptaþjónustunni, en einnig fyrirtæki sem íhuga að nýta sér 

viðskiptaþjónustuna. Þó það sé ekki ætlunin með rannsókninni að alhæfa út frá 

niðurstöðunum er það von rannsakanda að hún muni nýtast ofangreindum 

hagsmunaaðilum og mögulega styrkja þjónustuna. 
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1 Inngangur 

Íslenska ríkið starfrækir 25 sendiskrifstofur í 17 ríkjum víðsvegar um heiminn en markmið 

þeirra er helst að styrkja pólitísk, menningarleg og viðskiptaleg tengsl milli Íslands og 

annara landa. Allt frá því að fyrsta íslenska sendiráðið var opnað, í Kaupmannahöfn árið 

1920, hafa íslensk fyrirtæki notfært sér viðskiptaþjónustu íslensku sendiskrifstofanna 

Rannsakandi hefur ákveðna reynslu og þekkingu af utanríkisþjónustunni í gegnum 

fjölskyldutengsl og það var í gegnum þau sem áhuginn á rannsóknarefninu kviknaði. Hér 

á landi kemur reglulega upp umræða um utanríkisþjónustuna og þá sérstaklega 

sendiskrifstofur, kostnaðinn sem þeim fylgir og hvort það sé hægt að réttlæta hann í 

nútímanum. Þeim gagnrýnisröddum er oftar en ekki svarað með því að ítreka mikilvægi 

sendiskrifstofanna til að mynda þegar kemur að viðskiptum og aðstoð við íslensk fyrirtæki 

og því fannst rannsakanda kjörið að skoða hvernig þau upplifa þjónustuna. Velgengni 

íslenskra fyrirtækja á alþjóðamörkuðum er gríðarlega mikilvæg fyrir lítið hagkerfi og það 

íslenska og þá er gagnlegt að sjá hvernig stjórnvöld, þ.e. utanríkisþjónustan, hefur hjálpað 

íslenskum fyrirtækjum að hámarka árangur sinn erlendis og hvort það sé hægt að gera 

eitthvað betur. 

Þrátt fyrir að íslensku sendiskrifstofurnar hafi í áratugi þjónað íslenskum fyrirtækjum á 

alþjóðlegum mörkuðum finnast ekki rannsóknir á upplifun þeirra á þjónustunni sem er 

einmitt markmið þessarar rannsóknar. Rannsóknarspurningin í þessari ritgerð er Hver er 

upplifun íslenskra fyrirtækja á viðskiptaþjónustu íslensku sendiskrifstofanna? Er það mat 

rannsakanda að þar sem þetta er þjónusta sem fjármögnuð er úr ríkissjóði sé mikilvægt 

að hún sé fagleg og séu atriði varðandi þjónustuna sem fulltrúar fyrirtækja meti að gera 

mætti betur þurfi að skoða þau. Einnig þarf utanríkisþjónustan að vita hvað er gert vel til 

þess að viðhalda því. 

Rannsakandi lítur jafnframt svo á að rannsóknin hafi fræðilegt gildi fyrir aðra 

rannsakendur í viðskiptafræði og mögulega stjórnmálafræði líka og þá ekki síður hagnýtt 

gildi fyrir utanríkisþjónustuna og íslensk fyrirtæki sem starfa á alþjóðlegum mörkuðum. 

  Markmiðið með þessari rannsókn er að skilja upplifun fyrirtækja sem hafa notfært 

sér viðskiptaþjónustu íslensku sendiskrifstofanna. Valin hefur verið eigindleg 

rannsóknaraðgerð í ljósi markmiðsins. Við gerð rannsóknarinnar voru tekin viðtöl við 

fulltrúa tíu fyrirtækja sem höfðu nýtt sér viðskiptaþjónustu íslensku sendiskrifstofanna. 
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Ákveðið var að afmarka rannsóknina við tvær gerðir af fyrirtækjum, þ.e. matvælafyrirtæki 

og fyrirtæki og stofnanir innan lista og menningargeirans. Viðtölin voru hálfstöðluð og 

viðtalsrammi hafður til hliðsjónar. 

 Til að fá enn betri innsýn inn í viðfangsefnið voru tekin viðtöl við tvo íslenska 

sendiherra. Áhugavert var að heyra þeirra hlið og bera saman við niðurstöður 

rannsóknarinnar. Upplýsingar úr viðtölunum má sjá við lok sjötta kafla og eru þær síðan 

ræddar stuttlega í sjöunda kafla.  

Uppbygging skýrslunnar er á þessa leið: Í kafla 2-4 verða kynnt hugtök tengd útrás 

fyrirtækja og aðgerðum stjórnvalda til að styðja við útrás fyrirtækja og þá sérstaklega 

skoðað hvað íslensk stjórnvöld hafa gert og eru að gera til að styðja við íslensk fyrirtæki á 

alþjóðlegum mörkuðum. Í fimmta kafla verður fjallað um aðferðafræðina sem notuð er í 

rannsókninni, framkvæmd rannsóknarinnar og úrvinnslu gagna. Í sjötta kafla verða 

niðurstöður rannsóknarinnar lagðar fram og þær ræddar í sjöunda kafla. Þar á eftir kemur 

skrá yfir heimildir og viðauki. 
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2 Útrás fyrirtækja 

Með aukinni alþjóðavæðingu og breyttum samskiptum hafa viðskipti á milli landa aldrei 

verið eins ör og margþætt og nú á tímum. Þá hafa þættir eins og framfarir í samgöngum 

og samskiptum, efnahagsleg samþætting, frjálslynd viðskiptastefna, vaxandi 

innanlandsmarkaðir, og almennt séð meiri friður í heiminum en áður, dregið úr gildi 

landamæra. Sífellt fleiri fyrirtæki líta á heiminn í heild sem sinn markað (Leonido, 1995) 

með tilheyrandi útrás. 

Þegar litið er til fyrirtækja í útrás eru nokkur lykilhugtök sem koma upp og nauðsynlegt 

er að skilgreina. Þau eru alþjóðavæðing, alþjóðaviðskipti og útflutningur og verður það 

gert í þessum kafla. Áhersla verður lögð á útflutning enda snýr þessi ritgerð að upplifun 

útflutningsfyrirtækja og þeirra sem stuðla að útflutningi. 

2.1 Alþjóðavæðing 

Alþjóðavæðing er þegar  fyrirtæki stunda viðskipti í mörgum löndum en þá eru þau 

yfirleitt takmörkuð við ákveðin svæði, eins og heimsálfur (Hollendsen, 2017). Í íslenskri 

orðabók er alþjóðavæðing skilgreind sem hnattvæðing, þ.e. „aukin samskipti og viðskipti 

af ýmsu tagi milli þjóða heims,  meðal annars vegna bættra fjarskipta og samgangna“ en 

Hollendsen (2017) skilgreindi hnattvæðingu sem það þegar  fyrirtæki kaupa, þróa, 

framleiða og selja vörur og þjónustu á flestum svæðum heims. 

Alþjóðavæðing hefur aukist statt og stöðugt síðustu áratugi þar sem sífellt fleiri 

fyrirtæki reyna að hefja sölu á vörum sínum á erlendum mörkuðum, þ.e. fara í útrás. Hún 

veitir fyrirtækjum aðgang að nýjum mörkuðum þar sem mögulega er hægt að nálgast 

meiri hagnað en á heimamarkaði, styrkja samkeppnisstöðu fyrirtækisins og auðvelda 

auðgengi að nýjum vöruhugmyndum, nýjungum í framleiðslu og nýrri tækni (Hollendsen, 

2017; Hill, 2014). 

Alþjóðavæðing fyrirtækis mun þó líklega ekki bera árangur án þess að stjórnendur þess 

undirbúi sig áður en farið er af stað og hefur oft verið litið á undirbúning sem mikilvægasta 

þáttinn í því að hefja alþjóðavæðingu (Albaum, Duerr og Strandskov, 2002; Hollendsen, 

2017). 

Þekking á þeim mörkuðum sem starfa skal á er því lykilatriði í undirbúningi 

alþjóðavæðingar. Á tímum þar sem fjölbreytileiki alþjóðlegra markaða er stöðugt að 
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aukast, er það orðið enn mikilvægara en áður að stjórnendur fyrirtækja þekki 

viðskiptavinina, samkeppnina og markaðsumhverfið í öðrum löndum (Hollendsen, 2017; 

Czinkova og Ronkainen, 2001). 

2.2 Alþjóðaviðskipti 

Alþjóðaviðskipti í sinni einföldustu mynd eru viðskipti sem eiga sér stað þvert yfir 

landamæri í þeim tilgangi að fullnægja þörfum einstaklinga og fyrirtækja (Collinson, 

Rajnessh og Rugman, 2017). Alþjóðaviðskipti birtast í mörgum myndum en hin „klassíska 

mynd“ hefur verið milliríkjaviðskipti, þá í formi útflutnings og innflutnings. 

Milliríkjaviðskipti jukust mjög hratt á síðari helmingi 20. aldar á flestum mörkuðum og 

voru það þættir eins og hröð aukning í heimsframleiðslu, minnkandi verndarhyggja, 

skilvirkari leiðir til samskipta og samgangna, tækniframfarir og aukin efnahagsleg 

samþætting sem höfðu þar áhrif. (Albaum o.fl.,2002). 

Kostir milliríkjaviðskipta fara eftir áhrifum útflutningsins á neyslu og framleiðslu þjóðar 

en ekkert land er algjörlega sjálfbært þegar það kemur að því að fullnægja þörfum 

íbúanna (Albaum o.fl.,2002). Umfang alþjóðaviðskipta eykst stöðugt en samkvæmt 

viðskipta- og þróunarráðstefnu SÞ nam útflutningur vara og þjónustu árið 2014 23 

trilljónum Bandaríkjadala miðað við fjórar trilljónir Bandaríkjadala árið 1990 (Collinson 

o.fl., 2017). 

2.3 Útflutningur 

Útflutningur er almennt séð skilgreindur sem það að vörur fyrirtækja eru framleiddar á 

heimamarkaði eða í þriðja landi og síðan fluttar, beint eða óbeint, á erlendan markað og 

seldar þar (Hollendsen, 2017; Collinson o.fl., 2017). 

Rannsóknir hafa sýnt að fyrirtæki sem stunda útflutning vaxa hraðar, þau eru 

árangursríkari og þá er líklegra að starfsmenn útflutningsfyrirtækja þéni meira en aðrir. 

Hins vegar felst ákveðin áhætta í útflutningi og því þurfa stjórnendur fyrirtækja að 

undirbúa sig vel áður en farið er af stað í útflutning (Czinkova og Ronkainen, 2001). 

Útflutningur er leið fyrirtækja á erlenda markaði og jafnframt algengasta leið fyrirtækja 

til þess að hefja alþjóðaviðskipti (Czinkova og Ronkainen, 2001). Þrátt fyrir það er ekki 

hægt að líta á árangur fyrirtækja erlendis sem sjálfsagðan hlut og eru ýmsir þættir sem 

hafa þar áhrif á. 
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Hægt er að flokka þá þætti sem hafa áhrif á árangur útflutningsfyrirtækja eftir innri og 

ytri þáttum og þá eru innri þættir til að mynda hæfni, einkenni og uppbygging 

fyrirtækisins, skuldbinding og þekking stjórnenda, aðgangur að auðlindum og einkenni 

vöru. Ytri þættir eru meðal annars einkenni og samkeppnishæfni markaðar og 

viðskiptaumhverfi (Cavusgil og Zou, 1994). Eitt sem virðist vera lykilatriði í árangri 

útflutningsfyrirtækja er skuldbinding stjórnenda og skynjun þeirra og viðhorf. Þá eru 

stjórnendur útflutningsfyrirtækja yfirleitt menntaðri og færari í erlendum tungumálum en 

stjórnendur fyrirtækja sem stunda ekki útflutning (Czinkota og Ronkainen, 2001). 

Ástæðum þess að fyrirtæki fara í útflutning er hægt að skipta í tvo þætti, forvirkar 

ástæður, eins og hagnaðar- og vaxtarmarkmið og þörf stjórnenda, og gagnverkandi 

ástæður, eins og lítill og mettaður heimamarkaður og þrýstingur frá samkeppnisaðilum. 

Yfirleitt er það þannig að stór fyrirtæki fara í útflutning vegna forvirkra ástæðna en lítil 

fyrirtæki frekar vegna gagnverkandi ástæðna. Minni fyrirtæki íhuga oft ekki einu sinni 

útflutning fyrr en að heimamarkaður er orðinn mettaður og þau farin að framleiða of 

mikið fyrir hann (Hill, 2014). Útflutningur getur komið sér vel þegar  sala á vöru er farin 

að minnka eða er stöðnuð og kemur þá í staðinn fyrir aðgerðir til þess að reyna að blása 

lífi í vöruna á heimamarkaði (Czinkota og Ronkainen, 2001). Stundum þurfa fyrirtæki að 

fara í útflutning vegna smæðar heimamarkaðar og takmarkaðra tækifæra þar. Sum 

fyrirtæki ákveða frá upphafi að stunda útflutning vegna smæðar heimamarkaðar og er 

það algengt hjá fyrirtækjum sem eiga sér takmarkaðan viðskiptavinahóp sem dreifist of 

um mörg lönd (Albaum o.fl., 2002). 

Ýmislegt sem getur hindrað útflutning fyrirtækja og er hægt að skipta þeim þáttum í 

innri og ytri þætti. Innri þættir eru til dæmis skortur á fjármagni, þekking, tengslum og 

skuldbindingu útflutningsaðila og dreifiaðila en ytri þættir tengjast umhverfinu sem 

starfað er í eins og pólitískum og efnahagslegum aðstæðum (Hollendsen, 2017). Minni 

fyrirtæki láta oft flækjustigið þegar það kemur að útflutningi hindra sig, sérstaklega það 

að flytja út vörur til landa sem eru mjög ólík heimamarkaðinum þegar kemur að atriðum 

eins og viðskiptavenjum, tungumáli, menningu, lagalegu kerfi og gjaldmiðli. Því hefur 

verið haldið fram að minni fyrirtæki þekki síður tækifærin á erlenda markaðinum og að 

fáfræði sé ein af mögulegum hindrunum fyrirtækja þegar kemur að útflutningi (Hill, 2014). 
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Ávinningur útflutnings fyrir fyrirtæki er af margvíslegum toga. Til að mynda er hægt að 

finna ýmis tækifæri þegar kemur að veltu- og hagnaðaraukningu á erlendum mörkuðum 

fyrir flest fyrirtæki í flestum geirum. Þá er alþjóðlegi markaðurinn yfirleitt svo miklu stærri 

en heimamarkaður fyrirtækis þannig að útflutningur er næstum því alltaf góð leið til þess 

að auka veltuna og hagnaðargrunn fyrirtækis. Einnig hefur verið sýnt fram á að þau 

fyrirtæki sem stunda ekki útflutning geti misst af mikilvægum tækifærum til að vaxa og 

draga úr kostnaði (Hill, 2014; Albaum o.fl., 2002). Annar ávinningur útflutnings er sá að 

með honum sleppa fyrirtæki við kostnaðinn sem fylgir því að stofna til framleiðsluaðgerða 

á erlenda markaðinum. Útflutningur getur einnig hjálpað fyrirtækjum að sækja sér reynslu 

(Hill, 2014). 

2.3.1  Íslenskur útflutningur 

Útflutningur er gríðarlega mikilvægur fyrir Íslendinga enda búa íslensk fyrirtæki við lítinn 

og oft mettaðan markað. Jafnframt er Ísland með strjábýlustu og harðbýlustu ríkjum 

heims sem býr jafnframt við miklar landfræðilegar fjarlægðir frá mörkuðum. Íslenska 

hagkerfið er útflutningsdrifið en  hlutfall samanlagðs inn- og útflutnings af 

landsframleiðslu er um 91,6% samkvæmt tölum frá 2016. Samkvæmt skýrslu 

utanríkisráðuneytisins frá árinu 2017 er það vel yfir heimsmeðaltali. (Utanríkisráðuneytið, 

2017). 

Staðsetning Íslands, lengst úti í Atlantshafi, er meðal þess sem hefur neikvæð áhrif á 

samkeppnishæfni landsins og eru íslensk fyrirtæki háð loft- og sjósamgöngum til að koma 

vörum sínum á erlenda markaði. Því er mjög mikilvægt fyrir íslensk fyrirtæki að hafa 

aðgang að þjónustu njóta aðstoðar stjórnvalda þegar kemur að utanríkisviðskiptum 

(Utanríkisráðuneytið, e.d.). Utanríkisverslun hefur lengi verið mikilvæg fyrir Íslendinga og 

hefur verið litið svo á svo á að hagur þessarar afskekktu og fámennu þjóðar hafi byrjað að 

blómgast vegna utanríkisverslunar, til dæmis eftir að góðir markaðir fyrir íslenskan saltfisk 

fundust við lok 18. aldar. Á tímabilinu 1850 - 1920 komst utanríkisverslun að mestu leyti 

í hendur Íslendinga og varð því enn mikilvægari fyrir þjóðina um leið (Anna Agnarsdóttir, 

Gísli Gunnarsson, Halldór Bjarnason, Helgi Skúli Kjartansson, Helgi Þorláksson, 2017). 

Íslenskur útflutningur er enn í dag mjög mikilvægur fyrir íslenska hagkerfið og hafa 

vörur eins og ál og sjávarafurðir spilað þar stórt hlutverk. Á síðasta ári fluttu íslensk 

fyrirtæki út vörur fyrir 517,6 milljarða króna en iðnaðarvörur voru 54,1% alls útflutnings, 
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að mestu leyti ál, og sjávarafurðir 38,1% (Hagstofa Íslands, 2018). Ef litið er til útflutnings 

íslenskra fyrirtækja árin 2010-2017 mælt í flutningsskilmálunum fob (free on board) má 

sjá að íslensk fyrirtæki fluttu langmest út til Hollands og voru það að mestu leyti 

iðnaðarvörur. Einning fluttu íslensk fyrirtæki mikið af vörum út til Þýskalands, Bretlands, 

Spánar, Bandaríkjana, Frakklands, Noregs, Rússlands, Danmerkur og Japan (Hagstofa 

Íslands, e.d.). 
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3 Útrás fyrirtækja og aðgerðir stjórnvalda 

Stjórnvöld á heimamarkaði geta gert ýmislegt til þess að aðstoða fyrirtæki sem vilja sækja 

á erlenda markaði eins og til að mynda styrkt sölusýningar, ráðstefnur, vinnustofur, 

málstofur og viðskiptasendinefndir, veitt ráðgjöf og upplýsingar, gefið út handbækur og 

jafnframt starfrækt sendiskrifstofur með sérstökum viðskiptafulltrúa sem sér um að 

tengja saman fyrirtæki og framleiðendur (Albaum o.fl., 2002;Durmuşoğlu, 2009; 

Freixanet, 2012; Haddoud, Jones og Newbery, 2017). 

Þessar aðgerðir eru almennt séð með jákvætt orðpor á sér og rannsakendur hafa 

komist að þeirri niðurstöðu að þær geti aukið árangur útflutningsfyrirtækja (Durmuşoğlu, 

2009; Haddoud, Jones og Newbery, 2016, Freixanet, 2012). Hins vegar hafa þær einnig 

verið gagnrýndar fyrir litla notkun, óljós markmið og skort á trúverðugleika (Haddoud, 

Jones og Newbery, 2017). Í þessum kafla verður ávinningur þessara aðgerða skoðaður og 

jafnframt hvernig sendiskrifstofur hafa aðstoðað útflutningsfyrirtæki samkvæmt 

erlendum rannsóknum. 

3.1  Ávinningur af aðgerðum stjórnvalda 

Aðgerðir stjórnvalda við að aðstoða fyrirtæki í útrás geta haft sterkan ávinning í för með 

sér, bæði fyrir fyrirtæki og stjórnvöld  og verður það skoðað nánar í eftirfarandi undirkafla.  

3.1.1  Ávinningur fyrirtækja 

Eins og áður hefur komið fram er aðgangur að þjónustu og aðstoð stjórnvalda mikilvæg 

íslenskum fyrirtækjum þegar það kemur að utanríkisviðskiptum. Þetta á einnig við flestar 

aðrar þjóðir. Aðgerðir stjórnvalda á heimamarkaði geta haft áhrif á velgengni 

útflutningsfyrirtækja á erlendum mörkuðum, til dæmis þegar  kemur að aðgengi að 

markaðsupplýsingum og tengslaneti (Albaum, 2002; Hollendsen, 2017) 

Rannsóknir sem hafa verið gerðar á áhrifum aðgerða stjórnvalda á árangur 

útflutningsfyrirtækja benda til þess að þau séu jákvæð og auki árangurinn (Haddoud, 

Jones og Newbery, 2017; Rose, 2007; Durmuşoğlu, 2009). Þá hefur verið sýnt fram á að 

aðgerðir stjórnvalda geti komið sér sérstaklega vel fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem 

eru oft ekki með sömu auðlindir og stærri fyrirtæki (Crick og Lindsay, 2014). 

Eins og fyrr hefur verið tekið fram er gríðarlega mikilvægt fyrir fyrirtæki sem ætlar sér 

í einhverskonar útrás að vera með réttar upplýsingar til þess að taka réttar ákvarðanir. 
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Alþjóðamarkaðssetning snýst í grunninn um að búa til og selja það sem alþjóðlegir 

kaupendur vilja, frekar en að bara selja það sem auðveldast er að búa til. Því þarf að meta 

þörf viðskiptavina með markaðsrannsóknum svo fyrirtæki geti mótað markaðsaðgerðir 

sínar betur. Markaðsrannsóknir snúa að því að safna saman, greina og koma 

niðurstöðunum á framfæri og snúa þær að einu sértæku vandamáli eða verkefni frá 

upphafi til enda. Fyrirtæki geta aflað sér upplýsinga í gegnum fyrirliggjandi gögn en einnig 

gert sínar eigin rannsóknir (Hollendsen, 2017). Markaðsupplýsingar eru nauðsynlegar til 

þess að vita hvaða markaði skal herja á, hvenær og hvernig. Stjórnvöld geta hjálpað til við 

að afla þessara upplýsinga og þá sérstaklega til þess að aðstoða minni eða ný fyrirtæki 

sem eru ekki endilega í stöðu til þess að afla þeirra sjálf (Albaum o.fl., 2002). 

Helsti kosturinn sem aðstoð stjórnvalda felur í sér fyrir fyrirtæki er að þetta er ódýr leið 

til þess að búa til bein tengsl við mögulega kaupendur eða samstarfsaðila á erlendum 

mörkuðum (Albaum o.fl., 2002). Það að skapa sambönd við erlenda kaupendur skiptir 

höfuðmáli þegar kemur að hæfni sem útflutningsfyrirtæki þurfa að búa yfir. Að þróa þessi 

sambönd getur verið snúið í útflutningi vegna samskiptavandamála sem geta orðið vegna 

landfræðilegrar fjarlægðar. Útflutningsaðilar eiga jafnframt oft erfitt með að finna 

áreiðanlega og aðgengilega kaupendur og dreifiaðila. Þarna geta stjórnvöld spilað 

mikilvægt hlutverk í að aðstoða útflutningsaðila í að þróa getu þeirra til þess að búa til 

sambönd (Haddoud, Jones og Newbery, 2017). 

Árið 2013 var skynjun stjórnenda þjónustufyrirtækja á aðgerðum stjórnvalda við að 

aðstoða útflutningsfyrirtæki rannsökuð innan ný-sjálenskra fyrirtækja. Þar kom í ljós að 

flestir stjórnendanna litu svo á að aðgerðir stjórnvalda heima fyrir og erlendis hafi spilað 

mikilvægt hlutverk í að aðstoða fyrirtækin við alþjóðavæðingu. Var það þeirra mat að 

fulltrúar stjórnvalda ynnu að því að byggja upp sýnileika og ímynd Nýja-Sjálands í 

viðkomandi markaði sem ýtti undir skynjun erlendra kaupenda á fyrirtækjunum þaðan. 

Stjórnendurnir litu almennt séð svo á að stjórnvöld og þeirra aðgerðir væru mikilvægar 

þegar kæmi að því að skapa nytsamleg viðskipta- eða stjórnvaldssambönd á erlenda 

markaðinum. Upplifun stjórnenda á frammistöðu og stuðningi þessara aðila á vegum 

stjórnvalda var mestmegnis mjög jákvæð og voru þeir sem höfðu nýtt sér aðstoðina 

jákvæðari gagnvart henni. Voru flestir stjórnendur á því að samskipti á milli stjórnvalda á 

heimamarkaði og stjórnvalda á erlendum mörkuðum hafi auðveldað inngöngu 
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fyrirtækisins inn á markaðina. Þá lögðu margir stjórnendanna áherslu á mikilvægt hlutverk 

sendiherra í viðskiptum á alþjóðlegum mörkuðum og virði þess að hafa hann sem fulltrúa 

sinn gagnvart mikilvægum viðskiptavinum erlendis (Crick og Lindsay, 2014). 

3.1.2 Ávinningur stjórnvalda 

Stjórnvöld hafa einnig töluverðan ávinning af þeim aðgerðum sem gripið er til í þeim 

tilgangi að aðstoða útflutningsfyrirtæki enda græða þau sjálf á því að útflutningur 

fyrirtækja gangi sem best. 

Aukið flæði gjaldeyris inn í heimaland, örvun atvinnulífs á heimamarkaði og aukning í 

efnahagsstarfsemi sem útflutningur hefur í för með sér eru meðal þess sem stjórnvöld 

græða á því að útflutningsfyrirtækjum gangi sem best (Czinkota og Ronkainen, 2001). Þá 

er útflutningur þjóða nauðsynlegur til þess að fjármagna innflutning þeirra. 

Útflutningur hefur jafnframt jákvæð áhrif á neytendur á heimamarkaðinum því aukin 

efnahagsstarfsemi á heimamarkaði veldur lækkandi vörukostnaði sem eykur 

samkeppnishæfni, bæði heima og erlendis. Útflutningur getur haft áhrif á og verið undir 

áhrifum almennrar efnahagsstöðu lands. Í viðskiptalægð getur útflutningur linað áhrif 

niðursveiflunnar og útflutningur jafnvel aukist (Albaum o.fl., 2002). 

3.2 Sendiskrifstofur og útflutningur 

Þegar  sérstaklega er litið til sambands útflutnings og sendiskrifstofa landa má sjá að þau 

hafa almennt séð jákvæð áhrif. Til dæmis hafa rannsóknir bent til þess að útflutningur 

fyrirtækja aukist eftir því sem sendiskrifstofur opna. Rose (2007) komst að þeirri 

niðurstöðu að að útflutningur fyrirtækja jókst um 6-10% fyrir hverja sendiskrifstofu og að 

sendiráð hafi almennt meiri áhrif á útflutning en ræðisskrifstofur. 

Fergusson og Forsild (2014) skoðuðu tengsl sænskra sendiskrifstofa við útflutning 

sænskra fyrirtækja og komust að því að útflutningur margra meðal- og stórra fyrirtækja 

hófst frekar á mörkuðum eftir að sænska ríkið opnaði á þeim sendiskrifstofu og þá 

fækkaði þeim eftir að sendiskrifstofum var lokað. Alls tengdu þau sænskar 

sendiskrifstofur við 5% aukningu í fjölda útflutningsfyrirtækja. Niðurstöðurnar voru síðan 

flokkaðar eftir stærð fyrirtækjanna og í ljós kom að áhrif sendiskrifstofa voru mest í 

stærstu og næststærstu fyrirtækjunum þegar litið var til fjölda starfsmanna. Þá komust 

þeir að því að aðgerðir sendiskrifstofa draga úr þeim hindrunum sem fyrirtæki standa 
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frammi fyrir við inngöngu á erlenda markaði. Niðurstöður þeirra bentu jafnframt til þess 

að sendiskrifstofur spili mikilvægt hlutverk í því að ýta undir útflutning hjá miðlungs og 

stórum fyrirtækjum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

4 Aðgerðir íslenskra stjórnvalda 

Íslensk stjórnvöld hafa stundað ákveðnar aðgerðir til þess að styðja við íslenskan 

útflutning og hefur utanríkisráðuneytið t.d gefið það út að stuðningur og þjónusta 

stjórnvalda sé mikilvægur þáttur í sókn íslenskra fyrirtækja á erlendum mörkuðum og að 

það sé jafnframt skylda stjórnvalda að styðja við bakið á atvinnulífinu 

(Utanríkisráðuneytið, 2017). Í þessum kafla verða þessar aðgerðir íslenskra stjórnvalda 

skoðaðar með áherslu á íslensku sendiskrifstofurnar. 

4.1  Íslandsstofa og viðskiptaþjónusta utanríkisráðuneytisins 

Íslandsstofa og viðskiptaþjónusta utanríkisráðuneytisins sjá að mestum hluta um aðgerðir 

íslenskra stjórnvalda við að styðja við íslenskt atvinnulíf á erlendum mörkuðum og hafa 

þær með sér samráð um viðskiptatengd verkefni á vegum stjórnvalda. 

Íslandsstofa er samstarfsvettvangur atvinnulífs og stjórnvalda en yfirlýst markmið 

hennar er að auka gjaldeyristekjur Íslands með því að efla markaðssókn íslenskra 

fyrirtækja erlendis. Stærstur hluti starfseminnar hefur beinst að því að skapa áhuga á 

Íslandi sem áfangastað ferðamanna. Íslandsstofa sinnir einnig upplýsingamiðlun, ráðgjöf 

og fræðslu við að efla færni fyrirtækja og einstaklinga í alþjóðaviðskiptum (Íslandsstofa, 

e.d.). 

Viðskiptaþjónusta utanríkisráðuneytisins sinnir einnig þjónustu við íslensk fyrirtæki á 

erlendum mörkuðum. Hlutverk hennar er að styrkja samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja 

erlendis, sinna kynningu á Íslandi sem áfangastað ferðamanna og stýra samstarfi 

utanríkisþjónustunnar við íslenska aðila þegar það kemur að menningu, landkynningu og 

viðskiptum. Stærstur hluti þessarar vinnu fer fram í gegnum íslenskar sendiskrifstofur 

(Stjórnarráðið, e.d.). 

4.1.1 Íslenskar sendiskrifstofur 

Sendiráð, fastanefndir og ræðisskrifstofur með útsendum starfsmönnum nefnast einu 

nafni sendiskrifstofur. Íslensku sendiráðin sautján eru í Berlín, Brussel, Genf, Helsinki, 

Kampala, Kaupmannahöfn, Lilongwe, Lundúnum, Moskvu, Nýju-Delhi, Ottawa, Ósló, 

París, Peking, Stokkhólmi, Tókýó og Washington D.C. Þá eru fjórar íslenskar fastanefndir 

hjá alþjóðastofnunum, í Brussel, New York, Róm og Vín og íslenskar aðalræðisskrifstofur 

í New York, Nuuk, Winnipeg og Þórshöfn. Yfirlýst markmið íslensku sendiskrifstofanna er 
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að styrkja pólitísk, menningarleg og viðskiptaleg tengsl milli Íslands og annara landa 

(Utanríkisráðuneytið, e.d.). 

Samkvæmt fjárlögum 2018 nema framlög til utanríkisráðuneytisins tæpum 15 

milljörðum sem er um 1,8% af A-hluta fjárlaga. Af því fara um fimm milljarðar króna til 

sendiskrifstofa og aðalskrifstofu utanríkisþjónustunnar eða 0,61% af A-hluta fjárlaga. 

Þessi framlög eru hlutfallslega lægri en undanfarin ár en þau voru 0,7% árið 2007 og 2012. 

Framlögin til sendiskrifstofa og aðalskrifstofu hafa lækkað þegar litið er til hlutfalls af 

framlögum til utanríkismála síðan 2012. Þá var hlutfallið 40% en nú ríflega 32% 

(Guðlaugur Þór Þórðarson, 2018). Samkvæmt tölum frá utanríkisráðuneytinu svöruðu 

sendiherrar og viðskiptafulltrúar 8.200 fyrirspurnum á sviði viðskipta á árinu 2017 og 

veittu tæplega 660 íslenskum fyrirtækjum viðskiptaþjónustu (Stjórnarráðið, e.d.). 

4.1.2 Saga og staðsetningar 

Fyrsta íslenska sendiráðið var opnað í Kaupmannahöfn árið 1920 en það var ekki fyrr en í 

kjölfar seinni heimstyrjaldar sem Ísland tók meðferð utanríkismála í eigin hendur og fyrir 

lýðræðisstofnunina 1944 höfðu Íslendingar opnað fjögur sendiráð; í Lundúnum, 

Stokkhólmi, Washington D.C. og Moskvu. Þar að auki hafði verið opnuð 

aðalræðisskrifstofa í New York árið 1940. Fyrstu árin voru staðsetningar 

sendiskrifstofanna helst byggðar á sókn íslenskra fyrirtækja á nýja markaði í kjölfar 

vélvæðingar sjávarútvegs, pólitískum forsendum á tímum kalda stríðsins og 

Norðurlandasamstarfinu (Utanríkisráðuneytið, 2017). 

Svo virðist sem það sé ennþá þannig í dag að íslensk stjórnvöld leitist eftir því að velja 

staðsetningar fyrir sendiráð eftir utanríkisviðskiptum þjóðarinnar. Til að mynda eru 

sendiráð Íslands í höfuðborgum þeirra ríkja sem mynda tæplega tvo þriðju hluta 

utanríkisviðskipta Íslendinga (Utanríkisráðuneytið, 2017). Þó eru undantekningar þar á 

eins og Spánn og Holland en þar fara fram mikil viðskipti íslenskra fyrirtækja án þess að 

íslenskar sendiskrifstofur séu í landinu. 
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4.1.3 Verkefnaskipting 

Verkefni íslenskra sendiskrifstofa eru mjög fjölbreytt og hefur utanríkisráðuneytið skipt 

þeim í nokkra flokka. Þeir eru viðskiptaþjónusta, viðskiptasamningar, þróunarsamvinna, 

tvíhliða- og fjölþjóðasamskipti, borgaraþjónusta, öryggis- og varnarmál og menningarmál. 

Þegar verkefnaskiptingin er skoðuð má sjá að viðskiptaþjónustan er 20% af 

verkefnunum, viðskiptasamningar 14% og menningarmál 10%. Þegar skipting verkefna er 

skoðuð eftir heimsálfum má sjá að verkefni tengd viðskiptaþjónustu í sendiskrifstofum 

Íslands í Asíu, þ.e. í Peking, Nýju-Delí og Tókýó, er samtals 42% og þar er hlutfallið hæst. 

Þegar eldri og þroskaðri markaðir eru skoðaðir má sjá að hlutfallið lækkar töluvert. Til 

dæmis er það 18% í sendiskrifstofum á Norðurlöndunum, 23% í Evrópu, þ.e. í París, Berlín, 

Moskvu og Lundúnum, og 17% í Norður-Ameríku (Utanríksiráðuneytið, 2017). Hlutfall 

menningarmála eftir heimsálfum er hins vegar aðeins 7% hjá sendiskrifstofunum í Asíu, 

10% í Evrópu, 15% á Norðurlöndum og 22% í Ameríku. 

4.1.4 Viðskiptafulltrúar 

Starfsemi viðskiptaþjónustunnar er í höndum sérstakra viðskiptafulltrúa en tíu 

viðskiptafulltrúar eru starfandi í sendiskrifstofum Íslands í jafnmörgum löndum. Sjö þeirra 

eru í fullu starfi og þrír í hálfu starfi (Utanríkisráðuneytið, e.d.). Þeirra helsta hlutverk er 

að þjónusta íslenskt atvinnulíf en þeir starfa við sendiskrifstofur íslenska ríkisins í Berlín, 

Helsinki, Kaupmannahöfn, London, Moskvu, New York, Nýju-Delí, Ósló, Peking og Tókýó. 

Sérstakur samningur er í gildi milli utanríkisráðuneytisins og Íslandsstofu um verkefni 

viðskiptafulltrúanna (Utanríksráðuneytið, 2017). 

Viðskiptafulltrúar sinna hinum ýmsu verkefnum í þágu íslensks atvinnulífs og eiga þeir 

að búa yfir mikilli reynslu og þekkingu á staðháttum ásamt því að hafa gott tengslanet. 

Meðal verkefna viðskiptafulltrúa er að framkvæma markaðsrannsóknir, leita að 

umboðsmönnum og samstarfsaðilum, koma á viðskiptasamböndum og aðstoða við gerð 

kynningarefnis fyrir markaðssvæðin. Þá meta þeir samkeppnishæfni vöru með hliðsjón af 

kröfum markaðssvæðis, kanna áhuga markhóps erlendis á vörunni og 

viðskiptasamböndum er komið á ef áhugi er fyrir hendi. Einnig veita þeir ráðgjöf í 

kynningarmálum og taka að sér að fylgja fulltrúum fyrirtækja í tiltekin verkefni erlendis. 

Íslandsstofa annast síðan tengsl viðskiptafulltrúanna við íslenskt atvinnulíf, auglýsir 

þjónustu þeirra og skapar möguleika á að fulltrúar fyrirtækja geti hitt þá á fundi. 
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(Íslandsstofa, 2016). Viðskiptafulltrúarnir fara til Íslands árlega og fá þar tækifæri til að 

vinna að starfsáætlunum sínum með Íslandsstofu og kynna fyrir fyrirtækjum ákveðin 

tækifæri á mörkuðum. 

Svo virðist sem þjónusta viðskiptafulltrúanna sé ekki í mikilli notkun hjá íslenskum 

fyrirtækjum en samkvæmt könnun sem starfshópur utanríkisráðherra lét gera á síðasta 

ári meðal íslenskra fyrirtækja kom í ljós að 19,5% höfðu nýtt sér þjónustuna en rúm 80% 

höfðu ekki gert það. Tæpur helmingur þeirra sem svöruðu töldu þó að viðskiptafulltrúi 

utanríkisþjónustunnar gæti gagnast fyrirtækinu að mikla leyti til að stofna til viðskipta í 

Asíu eða Eyjaálfu (Utanríksiráðuneytið, 2017). 

Það er mat utanríkisráðuneytisins að auka þurfi útflutning frá Íslandi um 1000 milljarða 

á næstu tveimur áratugum til þess að halda við bestu lífsgæðum og hagvexti á Íslandi 

(Utanríkisráðuneytið, e.d.). Í skýrslu starfshóps ráðuneytisins eru lagðar til nokkrar 

aðgerðir til þess að efla viðskiptaþjónustuna. Er  meðal annars sögð þörf á því að fjölga 

viðskiptafulltrúum, fyrst í Norður-Ameríku og Asíu og kynna þjónustuna betur. Lagt er til 

að áhersla verði lögð á að efla þjónustu við nýsköpunarfyrirtæki og efla frumkvæði 

utanríkisþjónustunnar við að leita upp tækifæri á viðskiptum og erlendri fjárfestingu á því 

sviði. Jafnframt er unnið að því að virkja betur kjörræðismenn Íslands þegar það kemur 

að viðskiptasókn Íslands. 

Einnig er lagt til að utanríkisþjónustan auki samráð við útflutningsfyrirtæki, 

kynningarmiðstöðvar, fagráðuneyti og Íslandsstofu um stefnumótun og aðgerðaráætlun, 

þ.m.t. ráðgjöf, hvað varðar átak í markaðssetningu og útflutningi menningarafurða. Að 

auki er lagt til að starfsemi á sviði viðskiptaþjónustu, menningar- og orðsporsmála verði 

sameinuð í nýrri deild innan viðskiptaskrifstofu og að markaðssvæði í opinberri 

viðskiptaþjónustu verði sameinuð og samstarf aukið til muna í svæðisbundnum teymum 

sendiskrifstofa (Utanríkisráðuneytið, 2017). 
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5 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar og aðferðina sem varð fyrir 

valinu til þess að svara rannsóknarspurningunni. Farið verður yfir þátttakendur í 

rannsókninni og val á þeim, viðtölin sjálf, stöðu rannsakanda, takmarkanir og mikilvægi 

rannsóknar. 

5.1 Eigindleg aðferðafræði 

Í sinni einföldustu mynd snýst rannsókn um það þegar eitthvað er skoðað eða kannað á 

kerfisbundinn hátt (Merriam og Tisdell, 2016). Rannsóknum er hægt að skipta í tvennt, 

megindlegar rannsóknir og eigindlegar. Þeir sem nota eigindlegar rannsóknir hafa áhuga 

á því að skilja hvernig fólk túlkar upplifanir sínar á ákveðnum hlutum. Á meðan 

megindlegar rannsóknir notast við töluleg gögn notast eigindlegar rannsóknaraðferðir við 

orð (Merriam og Tisdell, 2016). 

Við gerð þessarar rannsóknar var notuð eigindleg aðferðafræði en rannsóknin byggist 

á hálfopnum viðtölum við fulltrúa fyrirtækja sem hafa nýtt sér viðskiptaþjónustu íslensku 

sendiskrifstofanna. Við rannsóknina var notuð grunduð kenning en hún snýst um 

stöðugan samanburð á gögnum (Merriam og Tisdell, 2016). Í grundaðri kenningu byrjar 

rannsakandi með ákveðið atriði frá viðtali, athugunum frá vettvangi eða skjölum og ber 

það saman við annað atriði í sama gagnasafni eða öðru gagnasafni. Þessi samanburður 

leiðir af sér ákveðin þemu sem eru síðan borin saman við hvert annað. Stöðugur 

samanburður fer fram þar til að ákveðin kenning verður til. 

5.2 Þátttakendur 

Rannsóknin byggir á viðtölum við fulltrúa tíu fyrirtækja sem eiga það sameiginlegt að hafa 

nýtt sér viðskiptaþjónustu íslensku sendirskrifstofanna. Ákveðið var að einskorða 

rannsóknina við upplifun fyrirtækja í matvælageiranum annars vegar og lista- og 

menningargeiranum hinsvegar. Rannsakandi fann fyrirtækin með því að leita á netinu. 

Tölvupóstur var sendur á fulltrúa fyrirtækjanna þar sem rannsóknin var kynnt og óskað 

eftir þátttöku. Þar var jafnframt tekið fram að hvorki viðmælendur né fyrirtækin yrðu 

nafngreind í rannsókninni en rannsakanda fannst líklegt að nafnleyndin myndi leiða til 

þess að viðmælendur yrðu opnari með sína upplifun af þjónustunni. Nöfn viðmælenda í 

rannsókninni eru tilbúningur og þá tók rannsakandi út allar þær afurðir, vörur og viðburði 
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sem fram komu og honum fannst einkenna fyrirtækið. Fjórar konur voru meðal 

viðmælenda en sex karlmenn.  Þess má þó geta að til þess að verja enn frekar nafnleysi 

viðmælenda var þeim sem komu úr lista- og menningageiranum gefin kvenkynsnöfn og 

þeim úr matvælageiranum karlkynsnöfn, óháð kyni hvers og eins viðmælenda.  

Fimm viðmælendur komu úr matvælageiranum og fimm úr lista- og 

menningargeiranum. Það reyndist rannsakanda mun erfiðara en hann bjóst við að fá 

viðmælendur í rannsóknina. Fyrst um sinn var stefnt að því að skoða aðeins fyrirtæki með 

færri en 50 starfsmenn. Það gekk í lista- og menningargeiranum en í matvælageiranum 

ákvað rannsakandi einnig að hafa með í rannsókninni stærri fyrirtæki, þar sem það 

einfaldlega náðist ekki í mögulega viðmælendur í minni fyrirtækjum.  

Þá reyndist erfitt að fá viðmælendur sem unnu fyrir einkafyrirtæki í listageiranum. 

Rannsakandi hafði samband við fjöldan allan af fyrirtækjum en mjög fá höfðu reynslu af 

íslensku sendiskrifstofunum. Því var haft samband við nokkurar miðstöðvar sem eiga það 

markmið meðal annars að stuðla að og aðstoða við útflutning listar og eru þrír 

viðmælendur frá þess háttar miðstöðvum. Í ljósi þess hversu fáar svona stofnanir eru hér 

á landi verður ekki tekið fram í viðtölunum við hvers konar listgrein hver og einn starfar. 

Til þess að gæta samræmis verður heldur ekki tekið fram hvers konar listgrein eða 

matvælageira aðrir viðmælendur í rannsókninni starfa við. Fyrrnefndir aðilar frá lista-

miðstöðvum sem vinna að útflutningi listgreina verða hér eftir kallaðir „aðilar frá lista-

miðstöðvum“ til þess að aðgreina þá frá öðrum viðmælendum úr listageiranum. Eins og 

fyrr segir eru nöfn viðmælenda hér að neðan og í niðurstöðum þessarar rannsóknar 

tilbúningur. Hér verða viðmælendurnir kynntir eins og hægt er: 

 

➢ Anna, Harpa og Helga  stjórna miðstöðvum sem meðal annars aðstoða íslenska 
listamenn við að koma sér á framfæri erlendis. Þær höfðu reynslu af 
viðskiptaþjónustunni víða, meðal annars á Norðurlöndum, Norður-Ameríku og 
Asíu.  

➢ Jóna starfar fyrir einkafyrirtæki í listageiranum og hafði reynslu af þjónustunni 
í Evrópu, Norðurlöndum og Asíu. 

➢ Svava stjórnar einkafyrirtæki í listageiranum og hafði aðeins reynslu af 
þjónustu ræðisskrifstofunnar í New York.  

➢ Sverrir starfar fyrir matvælafyrirtæki. Hann hafði reynslu af þjónustunni í 
Evrópu, þá helst Rússlandi, og Asíu. 
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➢ Bjarni starfar fyrir matvælafyrirtæki. Hann hafði reynslu af þjónustunni í 
Rússlandi og Danmörku. 

➢ Hannes starfar fyrir matvælafyrirtæki. Hann hafði reynslu af þjónustunni í Asíu, 
Rússlandi, Mið-Evrópu og Norður-Ameríku. 

➢ Magnús starfar fyrir matvælafyrirtæki. Hann hafði reynslu af þjónustunni í 
Bandaríkjunum, Rússlandi og Asíu.  

➢ Freyr starfar fyrir matvælafyrirtæki með höfuðstöðvar í Reykjavík. Hann hafði 
reynslu af þjónustunni í Evrópu, Asíu og Norður-Ameríku.  

Jafnframt fékk rannsakandi að hitta tvo íslenska sendiherra í húsakynnum Íslandsstofu 

þegar rannsóknin var á lokametrunum. Var tilgangurinn að fá dýpri innsýn í 

viðskiptaþjónustuna og heyra þeirra hlið og bera mögulega saman við niðurstöður 

rannsóknarinnar. Voru það sendiherrarnir Estrid Brekkan og Gunnar Snorri Gunnarsson. 

5.3 Framkvæmd 

Rannsóknaraðferðin notast við hálfdjúp viðtöl, sem einkennast af fyrirfram sömdum 

spurningum að mestu leyti. Hins vegar er rannsakandinn vakandi fyrir hvers kyns atriðum 

sem viðmælandi kann að segja frá og geta nýst markmiðum rannsóknarinnar (Merriam 

og Tisdell, 2016).  

Við undirbúning viðtalanna gerði rannsakandi viðtalsramma með 21 spurningu sem var 

hafður til hliðsjónar á meðan viðtölunum stóð. Spurningarnar voru samdar af 

rannsakanda. Hægt er að sjá viðtalsrammann í viðauka.  

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 7. júní - 16. ágúst og fóru öll fram á skrifstofum 

viðmælenda við góðar aðstæður. Lengd viðtalanna var 35-55 mínútur. Rannsakandi 

hjóðritaði viðtölin á stafrænt upptökutæki með leyfi viðmælenda og að þeim loknum voru 

þau skráð. Reynt var að skrá þau niður sem fyrst eftir að þau voru tekin á meðan 

upplifunin á þeim var enn í fersku minni rannsakanda. Þegar viðtölin voru skráð voru þau 

lesin yfir með hliðsjón af rannsóknarspurningunni og markmiðum rannsóknarinnar. 

5.4 Viðtöl 

Rannsakandi hóf öll viðtöl á að útskýra aðeins rannsóknina og ítreka að niðurstöðurnar 

yrðu birtar nafnlaust. Því næst bað hann viðmælendur um að segja stuttlega frá 

fyrirtækinu, starfsemi þess, hversu lengi það hafi verið starfandi og hvenær það hóf 

útflutning eða starfsemi erlendis. Síðan var spurt út í hvernig það kom til að fyrirtækið 
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nýtti sér viðskiptaþjónustu íslensku sendiskrifstofanna, hvenær það var gert, hver var 

tilgangurinn og á hvaða mörkuðum það fór fram. Eftir það var reynt að fá viðmælendur 

til að leggja mat á þjónustuna, þá hversu auðvelt eða erfitt það var að fá þjónustuna og 

hvaða áhrif hún hafði, þ.e. á árangur og tengslanet og hvort að sendiskrifstofurnar hafi 

aðstoðað við upplýsingaöflun. Þá var spurt hvort að fyrirtækið hafi nýtt sér aðra 

útflutningsþjónustu stjórnvalda. Síðan var spurt hvort að viðskiptaþjónustan hafi staðist 

væntingar, hvort eitthvað hafi komið á óvart eða hvort eitthvað hafði getað farið betur. 

Þá voru viðmælendur spurðir hvort þeir myndu mæla með þjónustunni, hvort þeir ætluðu 

að nýta sér hana aftur og hvort þeim fyndist hún eiga rétt á sér. Að lokum voru 

viðmælendur spurðir hvort það myndi stoppa þá í útrás á ákveðnum markaði ef það væri 

ekki íslensk sendiskrifstofa þar og hvernig þeir upplifi viðhorf fulltrúa annara fyrirtækja til 

þjónustunnar.  

Viðtölin gengu vel og voru yfirleitt skemmtileg og fróðleg samtöl. Viðmælendur voru 

til í að svara öllum spurningum og gáfu dæmi til að rökstyðja mál sitt. 

5.5  Staða rannsakanda 

Staða rannsakanda í þessari rannsókn er staða nemanda í framhaldsnámi í háskóla en 

jafnframt staða náins ættingja aðila sem starfaði í utanríkisþjónustunni. Það var því 

mikilvægt fyrir rannsakanda að gera sér ljóst að það gæti haft áhrif á hlutlægni 

rannsakanda sem  eru þessi atriði þó vel ljós svo hugsanlegt er að unnt verði að minnka 

áhrif þeirra.  

Rannsakandi var í gegnum allt ferlið meðvitaður um persónuleg tengsl sín við 

utanríkisþjónustuna og tók þau hvergi fyrirfram enda gæti það gert viðmælendur tregari 

til að tala opinskátt.  Í þeim tilvikum þar sem nafn ættingja rannsakanda bar á nafn í máli 

viðmælenda greindi rannsakandi frá tengslunum eftir á. Í þeim tilvikum sögðust 

viðmælendur ekki hafa vitað það fyrirfram og því er hægt að segja með nokkru öryggi að 

staða rannsakanda sem ættingja fyrrverandi starfsmanns utanríkisþjónustunnar hafi ekki 

haft áhrif á það sem viðmælendurnir sögðu. 

Áður en rannsakandi hóf að taka viðtöl hafi hann litla tilfinningu fyrir því hvað fólk 

myndi segja, enda hafði hann aðeins heyrt af störfum viðskiptaþjónustunnar í gegnum 

fyrrnefnd fjölskyldutengsl. Rannsakandi var því ekki með neina sterka fyrirfram hugmynd 

um þjónustuna áður en rannsóknin hófst.  
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5.6  Takmarkanir 

Það telst mögulegur annmarki á rannsókninni að aðeins var talað við fulltrúa fyrirtækja 

innan tveggja geira, matvæla- og lista- og menningageira. Einnig getur það verið annmarki 

að aðeins var rætt við fulltrúa tíu fyrirtækja.  

Þegar það kemur að lista- og menningageiranum er það einnig ákveðinn galli á 

rannsókninni hversu fáa fulltrúa einkafyrirtækja í listageiranum var rætt við eða aðeins 

tvo. Þrír viðmælenda komu frá miðstöðum sem eiga meðal annars að stuðla að framgangi 

íslenskra listamanna erlendis og er hægt að deila um hvort það séu fyrirtæki eða stofnanir. 

Þar sem rannsóknin snýr að upplifun íslenskra fyrirtækja á þjónustunni eru það vissulega 

ákveðinn galli að meirihluti viðmælenda úr lista- og menningargeiranum komi ekki beint 

frá fyrirtækjum. Það hefði vafalaust styrkt rannsóknina að hafa fleiri fulltrúa 

einkafyrirtækja í listageiranum en því miður náðist ekki í fleiri viðmælendur sem höfðu 

reynslu af þjónustunni. Með því að tala við fleiri í þeim hópi gæti fengist dýpri skilningur 

af upplifun þeirra og hægt að bera það betur saman við matvælafyrirtækin. Það er 

hinsvegar mat rannsakanda að fyrrnefndir aðilar frá listamiðstöðvum hafi vissulega 

reynslu og þekkingu á viðskiptaþjónustunni og því voru ummæli þeirra nýtt í 

niðurstöðunum. 

5.7 Mikilvægi rannsóknar 

Þrátt fyrir að viðskiptaþjónusta íslensku sendiskrifstofanna hafi sinnt íslenskum 

fyrirtækjum á alþjóðamörkuðum í fleiri áratugi finnast ekki formlegar rannsóknir á 

upplifun fyrirtækja á þjónustunni. 

 Í ljósi smæðar íslenska markaðarins er útflutningur gríðarlega mikilvægur fyrir mörg 

íslensk fyrirtæki og íslenska hagkerfið sömuleiðis. Þá er einnig mikilvægt í ljósi 

staðsetningar Íslands og þeirrar ákveðnu einangrunar sem hún hefur í för með sér að 

útflutningur gangi sem best. Þar getur útflutningsaðstoð stjórnvalda komið sterk 

inn,  meðal annars í formi viðskiptaþjónustunnar. Þá skiptir máli að þjónustan góð  og 

aðgengileg og með þessari rannsókn gefst vonandi ákveðin mynd af hvað það er sem er 

gert vel og hvað sé hægt að gera betur. 
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6 Niðurstöður 

Hér verða þær niðurstöður sem fengust við greiningu á viðtölunum lagðar fram og það 

gert með umfjöllun um þá þræði sem mynduðust við greiningu og ítrekaða yfirferð gagna. 

Eftir kenningum grundaðrar kenningar er niðurstöðunum skipt í fjögur þemu og þeim 

síðan skipt í kóða. Þemu og kóðar eru tilgreind og skýrð og þá er vitnað til viðmælenda 

þar sem við á til rökstuðnings og lesendum til frekari glöggvunar. Markmið niðurstaðanna 

er að svara rannsóknarspurningunni og uppfylla þá markmið rannsóknarinnar. Í lok 

kaflans verða birtar þær upplýsingar sem komu fram í viðtölum rannsakanda við íslensku 

sendiherranna. 

6.1 Jákvæð upplifun 

Fyrsta þemað ber titilinn Jákvæð upplifun en almennt voru viðmælendur ánægðir með þá 

þjónustu sem þeir höfðu fengið frá viðskiptaþjónustunni. Umfjöllunin er í fjórum 

undirköflum auk þess að hún er dregin saman í lokin.  

6.1.1 Velvilji og gæði 

Fyrsti kóðinn undir þemanu Jákvæð upplifun, er Velvilji og gæði. Margir viðmælendur 

töluðu um gott viðmót starfsfólks sendiskrifstofanna og velvilja. Út frá svörum 

viðmælenda mátti einnig sjá að þeim þætti í flestum tilvikum ákveðin gæði felast í 

þjónustunni.  

Þegar viðmælendur voru spurðir hversu erfitt eða auðvelt þeim fannst að fá þjónustu 

viðskiptaþjónustunnar var yfirleitt litið á það sem auðvelt eða frekar auðvelt ferli. Nefndu 

jafnframt nokkrir að það hefði komið þeim á óvart hversu jákvætt viðmótið var. 

 Anna sagði aðspurð hvort það hefði verið erfitt eða auðvelt að fá þjónustu: „Það var 

bara sko, ég meina, mér finnst það ekki hafa gengið neitt erfiðlega allir jákvæðir og svona. 

Það hefur verið þægilegt að ná sambandi við fólk.“ Jóna var á sama máli og talaði um 

velvilja. „Sendiráðin hafa alla tíð verið afskaplega elskuleg og velviljuð okkur.“ Seinna 

bætti hún við: „Við erum í fínu sambandi við íslensk sendiráð og getum ekki nógsamlega 

þakkað þeirra þátt í markaðssetningu íslenskra [listgrein]  erlendis.“  
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Sverrir  sagði að það væri nokkuð auðvelt að fá þjónustu í dag en að það hefði breyst 

á síðustu áratugum: 

Ég held að fyrir 20 árum síðan var erfitt að fá þessa þjónustu en ég held að í 
dag sé bara ekkert erfitt að fá hana. Ég held að það séu allir sendiherrar Íslands 
boðnir og búnir til að aðstoða íslensk fyrirtæki eins og þeir mega og geta. 

Bjarni sagði það hans reynslu að það væri mjög auðvelt að fá þessa þjónustu en að 

fyrirtæki þyrftu að hafa eitthvað „af viti“ í höndunum: 

Í báðum tilfellum er þetta nánast bara símtal eða tölvupóstur og það var mikill 
velvilji, auðvitað þarf maður að hafa eitthvað af viti að kynna. Maður segir ekki 
bara, heyrðu ég er hérna með nýja gerð af bréfaklemmu, viltu ekki halda boð 
fyrir mig í sendiráðinu? Það er varan sem skiptir máli þannig, við notum ekki 
okkar vörumerki mikið í okkar útflutningi en við vorum með þetta verkefni að 
selja íslenskt [afurð] erlendis, fyrst og fremst, sem er stórt mál og allir átta sig 
á mikilvægi þess. 

Hannes sagði það alltaf hafa verið auðvelt að fá þjónustu: „...alveg afskaplega 

auðvelt. Allir boðnir og búnir í utanríkisþjónustunni að hjálpa okkur þannig við höfum ekki 

upplifað neitt annað en almennilegheit og góða þjónustu, ætla alveg að segja það hreint 

út.“ Magnús sagði það einnig hafa verið auðvelt að fá þjónustu: 

...þetta hefur verið svona íslenski stíllinn, annað hvort taka upp símann og 
hringja eða senda tölvupóst og þú kemst eiginlega bara rosalega hratt á 
sendiherrann liggur við. Gerist ekkert alveg í öllum löndum. Þannig það hefur 
verið mjög auðvelt að nálgast þessa þjónustu sem við höfum verið að leita 
eftir, ekki fundið fyrir neinni bið eða einhverju svoleiðis. 

Upplifun Freys var svipuð: „Við berum virðingu fyrir því að starfsfólkið, er upptekið 

og ekkert yfirmannað alltaf, mörg verkefni þar en það hefur alltaf verið tekið vel í 

samstarf, mikil velvilji og allt þannig, ekki spurning.“ 

Sverrir nefndi þann mikla áhuga og vilja í sendiráðunum til að hjálpa aðspurður hvort 

eitthvað hafi komið á óvart í samskiptum sínum við sendiskrifstofurnar: „Nei, í rauninni 

ekkert nema kannski þetta hvað það er mikill áhugi og vilji í sendiráðunum til að hjálpa til. 

Hann hefur þróast síðustu ár í jákvæða átt.“ 
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Hannes var á svipuðum nótum spurður hvort eitthvað hafi komið á óvart: 

Bara hvað þetta hefur í raun verið fyrirhafnarlaust að fá þá til samstarfs og 
verið mikill áhugi og velvilji, kannski komið á óvart, fannst ekki vera... auðvitað 
eru þetta fáliðuð sendiráð, þannig við höfum ekki orðið var við annað en 
toppþjónustu miðað við það. 

 

Eins og fyrr segir virtust flestir viðmælendur líta svo á að ákveðin gæði fælust í 

þjónustunni. Sást það til dæmis þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir myndu mæla 

með viðskiptaþjónustu sendiráðanna svöruðu því allir játandi, en einhverjir sögðu að það 

færi eftir aðstæðum. Magnús sagði til dæmis: „Ég held að allir sem eru að fara á nýja 

markaði myndi ég absalút mæla með því að þeir hafi utanríkisþjónustuna með sér.“ Anna 

var á sömu línu: „Jájá ef ég væri með lítið fyrirtæki sem væri að fara eitthvað myndi ég 

klárlega benda þeim á þau.“  

Harpa benti á að það þó svo að hún myndi mæla með þjónustunni þyrfti að taka inn í 

myndina hversu mikið samskipti hafa breyst: „Já það bara fer svo mikið eftir því hvað það 

er og á hvaða mörkuðum. Held að það hafi svo mikið breyst á síðustu svona tuttugu árum 

á þessum stafrænu tímum. Og markaðssetning að breytast, samskipti.“ 

Sverrir sagðist „hiklaust“ mæla með þjónustunni þegar hann var spurður og Bjarni 

sagðist gera það „tvímælalaust þar sem við á“ og hélt áfram: 

Það náttúrulega auðvitað veit ég að sendiráð getur ekki verið með standandi 
partí tvisvar í viku eða eitthvað það verður að vera réttlætanlegt tilefni og þú 
veist hluti af þessu minnir mig, veit oft gert í tengslum við opinberar 
heimsóknir og eitthvað slíkt, eru íslenskir dagar, fyrirtækin þurfa þá að 
sameinast í einhverju. Þannig ekkert ætlast til að sendiráðin séu bara að 
hlaupa út og suður eins og sölumenn fyrir ákveðin fyrirtæki. 

 

Annað sem gefur til kynna gæði þjónustunnar er að allir viðmælendur sögðust ætla að 

nýta sér þjónustuna aftur eða myndu gera það kæmu upp aðstæður sem kölluðu á 

það.  „Já og erum með fullt af verkefnum í gangi fram í tímann sem miða að þessu,“ sagði 

Sverrir og Anna sagðist „alveg örugglega“ ætla að nýta sér þjónustuna aftur. „Við erum 

ekki kannski akkúrat í dag í verkefni sem kallar á þetta en ef það kæmi myndum við 

hiklaust gera það,“ sagði Bjarni. 
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Viðmælendur voru spurðir hvort að þjónustan hafi staðist væntingar þeirra. Þar voru 

uppi misjafnar skoðanir og  mátti sjá að sumir þeirra sem störfuðu innan listageirans voru 

ekki alveg á því en hinsvegar voru þeir sem störfuðu innan matvælageirans alveg á því að 

þjónustan hafi staðist allar þeirra væntingar.  Til að mynda sagði Bjarni að þjónustan hafi 

staðist væntingar hans „alveg tvímælalaust“ og talaði sérstaklega um sendiherranna sem 

hann hafði unnið með og sagði þá hafa staðið sig frábærlega og sýnt verkefnunum mikinn 

áhuga. Magnús sagði þjónustuna hafa staðist væntingar og bætti við að hann vissi 

nákvæmlega við hverju væri að búast: 

...við höfum fengið það sem við höfum leitað eftir, ekkert svona og enginn kali 
gagnvart utanríkisþjónustunni að þeir geti ekki gert eða eitthvað. Við vitum 
hvað við eigum að fara með til þeirra og hvað við getum ekki farið með til 
þeirra og það er alveg á hreinu.  

Aðilar úr listamiðstöðvunum voru aðeins neikvæðari. Helga sagði þjónustuna ekki hafa 

staðist væntingar og bætti við að hún hafi haldið að starfið væri mun öflugra og að 

mögulega sé fólk í „kerfinu“ ekki með skilning á starfi hennar: 

..en svo þarf líka að líta til þess að ég er í menningu og skapandi greinum. Við 
erum líka aðeins að vinna á móti straumnum hvað varðar skilning fólks í 
pólitíska kerfinu yfir höfuð hvað við gerum, svona kynningaskrifstofur eins og 
við. Fólk er oft með mjög elítískar hugmyndir um [listgrein] og óraunhæfar. 

Þá sagði Anna að þjónustan hafi alveg staðist væntingar en að þær hefðu ekki verði 

miklar. „...hef kannski ekki verið með miklar væntingar. Mér hefur fundist sumt þarna 

vera ekkert mjög faglegt.“ Þá sagði Harpa að þjónustan hafi staðist væntingar að hluta: 

„...jú þú veist þetta stenst alveg væntingar að hluta en svo er maður kannski bara raunsær 

og veit við hverju má búast.“ 

Einnig voru viðmælendur spurðir hvert þeim þætti viðhorf annarra til þjónustunnar. 

Nokkrir sögðust aðeins hafa orðið varir við jákvætt viðhorf en aðrir sögðu halda að þeir 

sem hefðu ekki reynslu af þjónustunni og jafnframt utanríkisþjónustunni væru oft 

neikvæðir gagnvart henni.  

Flestir viðmælenda  úr matvælageiranum sögðust aðeins hafa heyrt góða hluti frá 

öðrum um þjónustuna. „Ég er búin að taka fullt af fulltrúum fyrirtækja með í þetta og sýna 

þeim hvernig þetta er. Þeir hafa allir verið mjög „impressed“ með það,“ sagði til að mynda 

Sverrir. Bjarni tók í svipaðan streng: „Þeir sem ég hef talað við, auðvitað vorum við í 
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samfloti með öðrum fyrirtækjum og ég heyri ekki annað en mjög vel talað um þetta í 

mínum geira.“ 

Aðrir  nefndu neikvætt viðhorf, þá helst hjá þeim sem höfðu ekki reynslu af 

þjónustunni.. „...mér finnst það ekki alveg, svona mætti vera jákvæðara. Fólk er að hluta 

til neikvætt gagnvart þessu en ég held að það sé bara mikið því fólk skilur ekki taktinn,“ 

sagði Harpa. Hannes sagðist telja að gagnrýni á sendiskrifstofur komi aðallega frá fólki 

sem hefði ekki reynslu af þjónustunni: 

Maður hefur náttúrulega lesið gagnrýni í fjölmiðlum um að sendiráð séu 
óþarfi. Ég held að það komi aðallega frá þeim sem hafa ekki nýtt sér þessa 
þjónustu, og ég veit þau hafa verið að greiða götu varðandi listir og menningu 
sem ég held að væri miklu erfiðara að ráða við, svona annar póll. 

 

Magnús sagðist halda að almenningur væri frekar neikvæður gagnvart 

utanríkisþjónustunni sjálfri og að það væri miður. Það breyttist þó oft þegar fólk fengi 

reynslu af viðskiptaþjónustunni: 

Ég held að því miður sé almenningur frekar neikvæður gagnvart 
utanríkisþjónustunni yfir höfuð að við séum lítið land og þurfum ekkert svona 
og svona en þegar þú horfir á þetta í öðru samhengi, horfir á viðskiptin sem 
við höfum við útlönd, þá áður en ferðaþjónustan fór upp úr öllu valdi hérna 
þá vorum við útflutningsland frá a til ö, vorum að selja fisk og ál. Og hérna 
þannig ég held að allir, eða lunga af fólki hafi neikvæða ímynd af 
utanríkisþjónustunni en þegar það kynnist henni í praxis þá svona held ég að 
það jafni sig fljótt en auðvitað verða alltaf einhverjir sem fíla þetta ekki.  

 

Sumir nefndu að fólk væri gagnrýnið á þjónustuna vegna kostnaðarins. Helga sagði fólk 

í kringum sig tala um viðskiptaþjónustuna á svipaðan hátt og hún: „...viðskiptafulltrúarnir 

í löndunum eru yfirleitt að vinna mjög mikilvægt og þarft starf en báknið og kostnaðurinn 

í kringum sendiráðin sem slík er oft erfitt að réttlæta miðað við hvað þau eru að gera.“ 

Anna talaði líka um kostnaðinn en nefndi líka starfsfólkið: „...ég meina stundum bara 

umræðan er þetta allt einhver óþarfi? Þurfum við þetta? Er þetta ekki ógeðslega dýrt? 

Samskipti aldrei verið þægilegri, fólk finnist oft ekki alveg vera „kaliberið“ á fólkinu sem 

er að vinna þarna.“ 
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6.1.2  Aukið frumkvæði 

Annar kóðinn innan þemans Jákvæð upplifun er Aukið frumkvæði. Viðmælendur töluðu 

um frumkvæði frá sendiskrifstofunum og töluðu nokkrir um að það væri að aukast. Nefndi 

Anna til dæmis að sendiráðin væru farin að leita mikið til hennar fyrirtækis: „…[það er 

orðið] miklu eðlilegra fyrir þau að hringja í okkur og fá ráðgjöf og þau gera það mjög 

mikið,“ sagði Anna. Freyr talaði einnig um frumkvæði:  

Frumkvæðið að samstarfinu getur alveg komið frá sendiráðunum, hafa þá 
samband og eru með ákveðið verkefni þar eða á þeim markaði eða eitthvað 
svoleiðis. Mögulega einhver vandamál á mörkuðum, en frumkvæðið getur líka 
komið frá greininni eða aðilum eins og Íslandsstofu.  

Helga sagði hins vegar ekki nóg um frumkvæði og tengdi það við takmarkaðan skilning 

sendiráðanna á lista- og menningargeiranum sem hún starfar í:  

 ...það sem við vinnum hér er svokölluð viðskiptaþróun í sambandi við 
[listgrein] og það hefur verið svolítið takmarkaður skilningur á þessu hlutverki 
hjá mörgum sendiráðum kannski föst í eldra módeli þar sem var aðallega 
hugsað um að fá íslenska [listgrein] til þess að [iðja] í einhverjum samkvæmum 
sem sendiráðið var að halda á pólitískum vettvangi. Ekki mikið verið að hugsa 
um [listgrein] sem listgrein og atvinnugrein sem er akkúrat það sem við erum 
að gera. Búa til tengsl fyrir [listgrein]. 

Hún bætti þó við að það væri að breytast til hins betra: 

[Það hefur orðið]  vitundarvakning hjá sendiráðunum á þessum vettvangi, 
sérstaklega hjá þeim sem ég minntist á áðan. New York, Berlín, London. Svo 
er París eitthvað að taka við sér núna og Kaupmannahöfn, hafa verið að vinna 
verkefni með Kaupmannahöfn  í haust sem eiga að eiga viðskiptalegan tengil, 
boðið til samkvæmis ákveðnir aðilar úr viðskiptalífinu í Danmörku. 

Sverrir talaði um að dyrnar væru „meira opnar“: 

...það hlýtur að hafa verið einhver ákvörðun í utanríkisþjónustunni í einhverri 
ríkisstjórn sem sagði bara, nú þarf að virkja meira og hafa meira gagn af 
þessum sendiráðum til að hjálpa íslenskum fyrirtækjum að markaðssetja sig. 
Ég kann ekki alveg hvort það hafi verið sett formleg breyting en það hefur 
orðið meiri áhugi finnur maður meira fyrir því. Maður fær að frumkvæði 
sendiherra eða viðskiptafulltrúa fyrirspurnir hvort maður hafi áhuga á að gera 
eitthvað. Dyrnar eru meira opnar.  
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Hann nefndi síðar sem dæmi að viðskiptafulltrúarnir kæmu til Íslands til að ræða við 

fyrirtæki. „...þessir viðskiptafulltrúar koma hingað til lands einu sinni á ári í þeim 

erindagjörðum að bjóða fyrirtækjum að taka viðtöl við sig og sjá hvað er hægt að gera.“ 

Hann sagði jafnframt „...það er mikill áhugi og vilji í sendiráðunum til að hjálpa til. Hann 

hefur þróast síðustu ár í jákvæða átt.“ 

6.1.3 Ekki endilega nauðsynleg en á samt rétt á sér 

Þriðji kóðinn innan þemans Jákvæð upplifun er Ekki endilega nauðsynleg en á samt rétt á 

sér. Enginn viðmælendanna var á þeirri skoðun að það yrði hindrun á nýjum markaði ef 

það væri engin íslensk sendiskrifstofa þar og sagði fólk að þær væru ekki nauðsynlegar 

starfseminni. „Já ég meina við höfum alveg nýtt okkur þetta eitthvað en ef ég á að vera 

alveg heiðarleg vantar mér þau ekkert sérstaklega. Ég bara nei vantar þau oft ekkert,“ 

sagði Anna spurð hvort að það væri hindrun einhversstaðar ef það væri engin 

sendiskrifstofa til staðar, og hélt áfram: „Nei það er engin hindrun, það getur verið kostur 

eins og þetta með eitthvern viðburð eða vill bjóða í mótttöku eða eitthvað frábært að 

þurfa ekki að leigja pláss en við myndum alveg finna út úr því.“   

Harpa var á svipuðu máli en bætti við að sendiskrifstofurnar í fjarlægari mörkuðum 

væru virkilega mikilvægar: „Nei við höfum alveg bjargað okkur frekar vel, verið með fína 

kontakta...en Kína og Indland virkilega mikilvægt og við höfum unnið með sendiráðunum 

þar.“  

Bjarni sagðist halda að þetta væri misjafnt eftir mörkuðum: 

Þegar maður leggur af stað inn á nýjan markað er náttúrulega margt sem þarf 
að horfa á. Hversu auðvelt er að koma vöru á einhvern stað, hvað er neyslan 
mikil, hvernig er samkeppnisumhverfið, er einhver sem hefur áhuga á að taka 
að sér dreifingu og svo framvegis. Það eru margir þættir sem þarf að líta til, 
það hvort það sé sendiráð á viðkomandi stað eða ekki, það er ekki ofarlega í 
þessu. Ég held að þetta sé svolítið misjafnt, ef við ætlum að selja til Bretlands 
erum við meira og minna í beinum viðskiptum við fyrirtæki þar og keppa á 
heimsmarkaðsverði, þar myndum við ekki heldur breyta miklu þó að íslenska 
sendiráðið í London væri með eitthvað húllumhæ. Ég held að þetta sé misjafnt 
eftir löndum og hvernig viðskiptin eru hvað þetta hefur mikla þýðingu. Hugsa 
að þetta skipti líka miklu máli þegar maður er að brjóta múrinn, þegar þú ert 
að komast inn, en þegar viðskiptin eru byrjuð er auðveldara að byggja utan á 
það. 
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Hannes sagði að það væru yfirleitt markaðstækifærin sem ráði för þegar það kemur að 

sókn á nýja markaði spurður hvort það væri hindrun á nýjum markaði að hafa ekki 

sendiskrifstofu. „Nei raunverulega ekki, við látum markaðstækifærin ráða því, samanber 

Sviss þar sem hefur gengið mjög vel, það hefur ekki verið hindrun hingað til.“ Magnús 

sagði það ekki hindrun á nýjum markaði ef það væri ekki sendiskrifstofa en hún ætti rétt 

á sér og ætti að vera sterk. „...ég held að þessi þjónusta eigi að vera mjög sterk innan 

sendiráðanna og þetta hvað á ég að segja, þessi viðskiptalega aðstoð, eigi að vera mjög 

sterk.“ 

Nokkrir töluðu um kostnaðinn við viðskiptaþjónustuna spurðir hvort þeim þætti 

þjónustan eiga rétt á sér. Var það viðhorf nokkurra viðmælenda í listageiranum að 

kostnaðurinn væri of mikill. Anna sagði til að mynda: 

...er eitthvað vit í því fyrir okkur að vera með eitthvað glæsiíbúðir, staðreyndin 
er að þarna er fólk úti oft að leigja rosalega dýr hús og reyna að halda Íslandi 
í  „standard“ sem við eigum kannski ekki séns í. Þó okkar sendiráð séu rosa 
flott fer maður kannski í spænska sendiráðið og það er 50 sinnum flottara 
náttúrulega miklu fleira fólk af hverju tökum við þetta ekki með snjöllum hætti 
hættum að eyða fjármagni í þetta og eyðum því frekar í að gera eitthvað. Það 
er vandamálið, það er ekki fjármagn, það er ekki peningur, sendiráðin eru ekki 
með „budget“ heldur þannig það væri hægt að nota fjármagnið með öðrum 
hætti. 

 

Helga var á sama máli. Sagði hún  gífurlegan kostnað fara í rekstur sendiráða og að 

hann nýttist ekki í neitt nema sendiráðið sjálft. Þá sagði hún sendiráðin vera of mörg. „Við 

erum með sendiráð í Noregi, sendiráð í Svíþjóð, það þarf ekki að hafa sendiráð í öllum 

Norðurlöndunum. Sé ekki að það meiki neinn sens í mínum haus allavega.“ Hún  hélt 

áfram að tala um kostnað síðar í viðtalinu.  

Ég held að við séum með of mörg sendiráð ég myndi fækka þeim og manna 
þau betur þau sem eru „operational“ við gætum verið með eitt fyrir 
Norðurlönd, algjör bilun að vera með sendiráð í þeim öllum og ræðisskrifstofu 
í Færeyjum og aðra í Grænlandi, brjálaður kostnaður, klikkaður. Sendiráðið í 
Þýskalandi á að sinna því og Póllandi sem er fimm sinnum meira svæði. Þetta 
er bara vitleysa. 

 

Þetta viðhorf, að kostnaðurinn við sendiráðin væri of mikill, var þó aðeins hjá tveimur 

viðmælendum. Aðrir, sem nefndu kostnað, voru jákvæðari og voru þeir allir úr 
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matvælageiranum.  Bjarni sagði til dæmis kostnaðinn líklega ekki svo mikinn við 

þjónustuna því sendiráðin væru hvort sem er til staðar: „...ég held að þetta kosti ekkert 

stóra fjármuni í sjálfu sér fyrir sendiráðin og þau eru þarna hvort sem er, af því að þetta 

virkar miklu sterkar á útlendinga en okkar þá er vigt í þessu.“ Hannes sagðist ekki vera í 

vafa um að þjónustan ætti rétt á sér, þrátt fyrir að hafa verið við og við gagnrýnd, þá til 

dæmis vegna kostnaðar: 

Maður hefur náttúrulega heyrt gagnrýni um að þessi sendiráð séu bara 
plöntustofnanir en ég veit ekki með það. Ég held að auðvitað kostar þetta og 
sumir segja að þetta sé gamaldags og það sé bara hægt að vera með Skype og 
eitthvað en ég held að þau eru að sinna náttúrulega menningartengslum, 
viðskiptatengslum og ýmsu þannig ég hallast af því af þeirri reynslu sem ég 
hef að þetta skiptir máli, auðvitað getum við aldrei verið með sendiráð um 
allar trissur en þetta er bara hluti af sjálfstæði landsins að vera með 
utanríkisþjónustu og svo geta menn alltaf deilt um hvort hún sé of dýr eða 
ekki, ég veit það ekki, en þetta er allavega þjónusta sem við fáum, við greiðum 
ekkert fyrir þetta, nema þá bara í gegnum skatta. Og allir mjög áhugasamir og 
metnaðarfullir. 

 

Hann bætti við síðar að það væri mjög skrýtin tilhugsun að leggja niður sendiráð þó 

þau ættu auðvitað að vera hagkvæmt rekin: 

Þannig þessi gagnrýni að leggja þau bara niður held ég að yrði mjög skrýtið í 
alþjóðasamfélagi. Held að þetta sé bara hluti af því að vera sjálfstæð þjóð. 
Auðvitað þarf þetta að vera hagkvæmt rekið, þetta eru flott hús og einkabílar 
og svona en þetta er bara standardinn í utanríkisþjónustu almennt, maður 
hefur ekki upplifað í þessum samskiptum að þarna sé fólk að bruðla með 
peninga. 

 

Freyr sagðist vita að þetta væri kostnaðarsamur rekstur: „Ég geri mér grein fyrir að 

þetta er kostnaðarsamt að reka þetta allt saman en við getum ekki verið án þess.“ 

6.1.4 Fjarlægir markaðir og menningarmunur 

Fjórði kóðinn innan þemans Jákvæð upplifun er Fjarlægir markaðir og menningarmunur. 

Viðmælendur töluðu um að þjónustan væri oft mikilvægari í fjarlægari mörkuðum en 

þeim sem standa okkur nærri.  

Anna talaði til að mynda um að hægt væri að láta viðskiptafulltrúana kanna aðstæður 

þar sem það er erfiðara vegna fjarlægðar: „...sérstaklega ef þetta er fjarlægur markaður, 
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getur þú sagt okkur hefur verið boðið þetta tækifæri hér, getur þú kannað fyrir okkur 

aðstæður? Kannað þetta fyrir okkur? Að nýta sér þessa manneskju í fjarlægari 

mörkuðum.“ Síðar bætti hún við „En ég væri alveg mjög til í að fara til Japan, þá myndi ég 

alveg örugglega leita til sendiráðsins.“ Harpa talaði einnig um að þjónustan væri mjög 

mikilvæg á framandi mörkuðum og spurð hvort að staðsetning skrifstofanna hefði áhrif á 

ákvarðanir hennar sagði hún að það væri þá kannski í ytri mörkuðum. Nefndi hún sem 

dæmi Indland, Kína, Rússland og Suður-Ameríku. Bætti hún við að hún ætti í góðu 

samstarfi við fólk í Japan og þar gæti sendiráðið hjálpað til við menningarmuninn.  

Hannes hafði nýtt sér þjónustuna í tveimur sendiráðum í Asíu en hans fyrirtæki hafði 

einfaldlega ráðið viðskiptafulltrúann í sendiráðinu í Peking til að aðstoða fyrirtækið: „Við 

höfum verið að fá ákveðna aðstoð frá sendiráðinu í Peking þar er viðskiptafulltrúi sem 

hefur verið okkar tengiliður við kínversk fyrirtæki verið að hluta til í vinnu hjá okkur þegar 

þú ert kominn sérstaklega til Japan og Kína og svona fjarlæga staði.“ Seinna í viðtalinu 

talaði hann um hvernig hægt er að kynnast Íslendingum á fjarlægum mörkuðum í gegnum 

sendiráðin og nefndi samstarf sitt  við Íslendinga í Japan sem hann hafði kynnst í gegnum 

sendiráðið þar: 

Við uppgötvuðum það að þó þú farir í einhverja heimsókn og hittir einhver 
fyrirtæki þá geturðu ekki fylgt því eftir alla leið héðan. Í fyrsta lagi þarftu að 
kunna tungumálið og kúltúrinn og þessir strákar, tóku báðir masterinn þar, 
tala „fluent“ japönsku og þá voru þeir okkar tengiliður í að fara og hitta 
fyrirtækin og ýta á eftir sem var til þess að við skrifuðum undir samning í 
Japan. 

Síðar bætti hann við að samstarfið við Íslendingana sem varð til að hluta vegna 

sendiráðsins hafi hjálpað fyrirtækinu að gera stærsta samning í sögu fyrirtækisins.  

Þar áttuðum við okkur á því að fundir með túlkum eru frekar þunglamalegir 
og allt allt önnur menning...umgengnishættir, við þurftum að fara á 
kurteisisnámskeið því evrópsk kurteisi fúnkerar ekki alveg í Japan. Og þessir 
strákar eiga heiðurinn á því að við náðum að fylgja þessu eftir og gera stærsta 
samning sem við höfum gert.  
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6.1.5 Samantekt 

Meirihluti viðmælenda hafði almennt séð góða reynslu af þjónustunni og var upplifun 

þeirra að mestu jákvæð. Stór hluti viðmælenda sagði að það hafi verið auðvelt að fá 

þjónustuna og kom það sumum á óvart hversu auðvelt það hafi verið að fá þjónustu. 

Nokkrir nefndu að það væri auðveldara að fá þjónustu í dag en áður og að frumkvæði 

starfsmanna sendiskrifstofa væri sífellt að aukast. Heyra mátti á viðmælendum að ákveðin 

gæði væru í þjónustunni. Allir sögðust myndu mæla með þjónustunni en þá fyrir ákveðin 

fyrirtæki í ákveðnum aðstæðum. Einnig sögðust allir viðmælendur annað hvort vera með 

áætlanir um að nýta þjónustuna aftur eða að þeir myndu nýta hana aftur kæmu upp 

aðstæður sem kölluðu eftir því. Svo virðist sem viðskiptaþjónustan hafi staðist væntingar 

viðmælenda úr matvælageiranum að langmestu leyti en þegar  kom að aðilum frá 

listastofnunum var viðhorfið frekar þannig að annað hvort hafi þjónustan ekki staðist 

væntingar eða að væntingarnar hafi ekki verið miklar.  

 Þrátt fyrir að hafa góða hluti að segja um þjónustuna var enginn á því að hún væri 

endilega nauðsynleg starfseminni en litu viðmælendur þó svo á að hún ætti rétt á sér. Þó 

töluðu nokkrir viðmælendur, bæði úr lista- og matvælageiranum, um að 

utanríkisþjónustan sjálf væri ekki með neitt sérstaklega jákvæða ímynd hjá almenningi en 

það væri þá yfirleitt hjá fólki sem hafði ekki nýtt sér þjónustuna.  

Einnig barst kostnaður við viðskiptaþjónustuna í tal. Aðilar frá lista-miðstöðvunum 

voru almennt á því að það þyrfti að nýta fjármagnið sem fari í sendiskrifstofurnar öðruvísi 

og jafnvel fækka sendiskrifstofum og manna þær „betur“. Aðilar úr matvælageiranum 

voru hins vegar frekar á því að þjónustan væri það mikilvæg að hún væri þess virði. Þá 

töluðu margir viðmælendur um mikilvægi þjónustunnar á fjarlægum mörkuðum og þegar 

kemur að menningarmun.  

6.2 Starfsfólk 

Annað þemað er Starfsfólk en heyra mátti samhljóm hjá ákveðnum viðmælendum um að 

starfsemi sendiskrifstofanna og áherslur færi að miklu leyti eftir  fólkinu sem vinnur þar 

hverju sinni. Einnig höfðu ákveðnir hópar innan viðmælendahópsins skoðanir á áherslum 

í uppbyggingu starfsliðsins. Umfjöllunin er í þremur undirköflum auk þess sem hún er 

dregin saman í lokin.  
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6.2.1 Hreyfing á starfsfólki 

Kóðinn Hreyfing á starfsfólki er fyrsti kóðinn sem er tilgreindur undir þemanu Starfsfólk. 

Flestir starfsmenn íslensku sendiskrifstofanna eru undir svokallaðri flutningsskyldu sem 

felur í sér að þeir eru yfirleitt ekki á sömu sendiskrifstofu í lengur en fjögur ár. Aðilar frá 

listamiðstöðvunum nefndu þetta og sögðu þetta veikleika og töluðu jafnframt um muninn 

á þessum starfsmönnum og þeim fastráðnu, sem eru lausir við flutningsskyldu. Einnig 

bentu nokkrir viðmælendur úr listaheiminum á að stærri sendiráð væru með sérstakt 

starfsfólk í menningarmálum og að það vantaði oft hjá íslensku sendiskrifstofunum.  Það 

mátti til dæmis sjá á orðum Hörpu: 

 
Það eru miklar hreyfingar þarna á starfsfólki og það er kannski helsti 
veikleikinn af því þetta eru líka svo litlar einingar. Hef tekið eftir því að stærri 
[þjóðir] eru bara með „menningarstaff„ og eru kannski bara með það fast, og 
bara með stærri sendiráð þannig kannski stærri hluti þeirra eru fastir 
starfsmenn sem eru með þetta „know-how“ og þetta minni sem þarf á meðan 
að við bara búum ekki svo vel bara þjóðin, meira kannski ritari sem er kannski 
fastur og svo eru hinir allir meira og minna hreyfanlegir. Berlín er kannski 
stærra þar er þetta minni, bæði viðskiptafulltrúi og svo einhver sem hefur 
innsýn í menningu. Ég held að það er ekkert með. Held að það sé bara efni 
málsins samkvæmt, erfiðara fyrir þá sem eru alltaf að „rótera,“ þurfa alltaf að 
skoða söguna, hvað gerðist í hitt í fyrra. Og við erum auðvitað alltaf að reyna 
að byggja ofan á og þau auðvitað líka en já. 

 

Anna sagði þessa hreyfingu á starfsfólki ákveðinn galla á kerfinu: „Svo er þetta líka 

þannig kerfið að þú ert kannski búin að koma þér í samband við fólk og svo er það bara 

farið fjórum árum seinna…“ Helga talaði mikið um ræðismanninn í New York, sem er 

fastráðinn, og hversu góða þjónustu hann hafi veitt í gegnum árin. Hún var jafnframt á því 

að það að hreyfa fólk á fjögurra ára fresti veiki þjónustuna: „Konsúllinn í New York er 

búinn að vera þarna í mörg ár, rótgróinn í starfi þekkir sinn markað og umhverfi svo vel, 

það veikir þetta að skjóta fólki fram og til baka á fjögurra ára fresti. Ég held að það veiki 

þetta til muna.“ 

Harpa nefndi einnig að þjónustan færi alltaf eftir hversu mikil áhersla á listir og 

menningu væri hjá sendiskrifstofunum og það færi yfirleitt eftir starfsfólkinu: „[Það er] 

smá svolítið tilviljunarkennt í sendiráðunum hversu mikil menningarvigt er sko í áherslum 

eða jafnvel bara starfsfólki, því það róterar alltaf.“ Harpa sagði jafnframt síðar í viðtalinu 
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að það myndi styrkja viðskiptaþjónustuna ef það væri meiri festa og ef fleira starfsfólk 

væri fastráðið: „...eins og ég kom inn á áðan, að það sé aðeins meiri festa í svona hverri 

stöð eða. Væri til í að sjá meira af fastráðnu en á móti kemur að við erum bara lítil í stórum 

heimi.“ 

6.2.2 Áhugi 

Annar kóði undir þemanu Hlutverk starfsfólksins er Áhugi. Rannsakanda fannst það 

áberandi viðhorf viðmælenda að áherslur sendiskifstofa, metnaður og afköst hafi oft farið 

einfaldlega eftir áhuga starfsfólks. Þegar  áhugasamur sendiherra eða starfsfólk var á 

ákveðnum stað gekk þeim vel að veita þjónustuna. Annað var hins vegar stundum uppi á 

teningnum þegar áhuga starfsfólks vantaði. Þetta var rætt bæði af aðilum innan 

listageirans og matvælageirans.  

Helga talaði ítrekað um metnað starfsmanna, til að mynda ákveðins í Berlín: „Henni 

[starfsmanninum] var mjög umhugað um samstarfið, búa til verkefni sem tengdust 

sendiráðinu.“ Hún hélt síðan áfram að tala um sama starfsmann seinna í viðtalinu: „...hún 

var menningarfulltrúi í Þýskalandi og þá var rosalegt „action.“ Hún var rosalega dugleg og 

með mikinn áhuga en eftir að hún fór gerðist ekki neitt. Rosalega persónuleikabundið og 

það er veikileiki í þessu systemi því þetta „system“ er svo pólitískt í eðli sínu og því finnst 

mér arfleið utanríkisþjónustunnar svo slæm, hún verður að pólitísku bitbeini nánast og 

pólitísku „animal“ og það er það sem veikir hana.“ Anna sagði að henni þætti kerfið 

undarlegt: „...mér finnst svona sem nútímaleg manneskja svolítið skrýtið kerfi og svo bara 

með sendiherra sem manni finnst alveg frábær og svo kannski næst með einhvern allt 

öðruvísi sem hefur engan áhuga.“ Harpa sagði erfitt að komast hjá því að metnaður 

starfsfólks fari eftir ástríðu hvers og eins: „Óhjákvæmilega er það þannig, alltaf svolítið 

þannig, að maður hefur ástríðu fyrir einhverju þá, og svo auðvitað líka bara 

verkefnastöðunni, kannski í einhverjum löndum er meira verið að sinna þessum 

alþjóðastofnunum og að vigtin fari meira þangað en þetta er alltaf spurning um áhuga og 

eldmóð.“ Síðar bætir hún við: „Eins og ég segi bara þetta fer alltaf eftir hver veldur á 

heldur að hluta til. Sem er oft kannski aðeins of tilviljunarkennt.“ 

Sverrir talaði um reynslu sína af því að sjá viðhorfið breytast eftir sendiherrum: „Get 

alveg sagt það fyrst þegar við byrjuðum í Rússlandi, þá tók sendiherrann ekkert þátt í því 
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sko og manni fannst það mjög miður,“ sagði hann og bætti við síðar: „En þegar var búið 

að skipta um sendiherra þá gjörbreyttist það…“  

Bjarni talaði um þegar fyrirtækið hans tók þátt í matvælasýningu í Rússlandi og reynslu 

hans af sendiherranum í Moskvu og hvernig áhugi hans skapaði áhuga annara.  

...hann var mjög áhugasamur með þetta og kom með fylgdarliði á standinn að 
heimsækja okkur og var að bjóða síðan í sendiráðið með stóra veislu og það 
tvímælalaust hafði mjög góð áhrif líka og skiptir máli. Bara almennt erlendis 
skiptir þetta máli og hjálpar að búa til þessi tengsl það er ekkert einfalt alltaf, 
oft snýst þetta um velvild og áhuga, hundrað lönd og fyrirtæki að bjóða 
allskonar vörur og þjónustu og álag á innkaupastjórum einhverra verslana og 
það skiptir miklu máli á hverju þeir hafa bara áhuga. Þannig að þetta í raun og 
veru getur skapað þann áhuga. 

 

Þetta viðhorf, varðandi áhuga starfsfólks, sást jafnframt hjá tveimur viðmælendum úr 

lista- og menningargeiranum þegar þeir voru spurðir hversu erfitt eða auðvelt það hafi 

verið að fá þjónustu. Helga sagði að viðmótið væri mögulega misjafnt eftir áherslum 

sendiskrifstofa: „Það er bara merkilegt stundum ef maður leitar eftir þjónustu, til dæmis 

til að halda móttöku eða eitthvað slíkt þá allt í einu koma þau með reikning. Stundum eru 

þau að bjóða þjónustu þetta er svolítið loðið. Kannski misjafnt hvaða áherslur þau eru 

með fyrir sitt.“ Harpa sagði það misjafnt eftir sendiráðum hversu erfitt eða auðvelt það 

væri að fá þjónustu: „Þetta fer mjög eftir hver á í hlut.“ 

6.2.3 Viðskiptafulltrúar 

Þriðji kóðinn undir þemanu Starfsfólk er Viðskiptafulltrúar en þá er átt við þá aðila sem 

sinna í flestum tilvikum viðskiptaþjónustunni innan sendiskrifstofanna. Þegar ummæli 

aðila frá listamiðstöðvum voru skoðuð mátti sjá það viðhorf að það væri ekki nóg að hafa 

bara viðskiptafulltrúa sem sinnti líka menningu heldur myndi það styrkja þjónustuna ef 

það væri sérstakur menningarfulltrúi í öllum sendiskrifstofum. Sögðu þeir að það væri 

frekar þeirra reynsla að sami aðilinn væri viðskipta- og menningarfulltrúi sem væri oft ekki 

nógu gott fyrir áherslurnar. Var til dæmis dregin upp sú skoðun að það væri ekki mikil 

skerpa í því að láta sömu manneskjuna kynna „fisk og hönnun“.  

Anna sagði til dæmis: „...viðskipta- og menningafulltrúi... nú er ég mjög mikið fyrir að 

tengja hluti saman en hversu „sharp“ er það, ekki mjög fókuserað nema kannski fyrir allra 

minnstu og viðkvæmustu aðilanna náttúrulega....“ Helga kallaði eftir því að 
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sendiskrifstofurnar myndu bæði hafa viðskiptafulltrúa og menningarfulltrúa. „…[Það] 

væri hægt að búa til eitt sendiráð fyrir Norðurlöndin sem væri almennilega mannað, væri 

með viðskiptafulltrúa, og menningafulltrúa og eitthvað fólk sem væri að gera 

eitthvað…“  Anna talaði um þetta sama en þá í samhengi við Íslandsstofu: „Mín skoðun 

[að] Íslandsstofa [er] með þannig þjónustu að einhverju leyti en þau eru bara með sömu 

manneskjurnar að kynna fisk og hönnun og eitthvað skilurðu það verður að vera þrengra, 

meiri þannig samstarf sem við höfum svolítið verið að vinna með.“  

Þá sagði hún að utanríkisþjónustan þyrfti að ákveða hvort hún ætlaði að vera með 

ráðgjafa sem hefðu þekkinguna eða væru bara að „finna út úr hlutunum“.  

Ég held að það þyrfti bara að endurhugsa þetta aðeins finnst líka, þetta þarf 
að vera nútímalegra þetta með hvað ætlarðu að vera, ætlarðu að vera ráðgjafi 
með þekkinguna eða ráðgjafi sem er bara að finna útúr hlutum og þau eru 
eflaust að hugsa þetta svolítið þannig. 

Varðandi viðskiptafulltrúanna sagði Magnús að hann teldi mikilvægt að þeir væru 

heimamenn og sagðist hafa góða reynslu af því.  

...þessir „local“ menn sem þekkja tungumálið og þennan strúktur og vita 
hvern á að hringja í. Í sendiráðinu í Kína og Rússlandi er þetta þannig. Við 
sjáum aðeins meira virði í því að viðkomandi hafi þekkingu á baklandinu og 
því öllu.  

 

6.2.4 Samantekt 

Viðmælendur voru margir hverjir mjög ánægðir með starfsfólkið en aðilar frá 

listamiðstöðvunum veltu fyrir sér miklum hreyfingum á starfsfólki og töldu það vera 

mögulegan veikleika á þjónustunni. Þau kölluðu eftir því að fleiri fastráðnir starfsmenn, 

þ.e. án flutningsskyldu, myndu starfa í viðskiptaþjónustunni. Þá var hluti viðmælenda, 

bæði úr lista- og matvælageira, á því að áherslur sendiskrifstofanna færu eftir áhuga 

starfsfólksins sem væri til staðar hverju sinni og að þær væru frekar persónuleikabundnar. 

Jafnframt kom fram sú upplifun að viðhorf sendiskrifstofa hafi breyst eftir sendiherrum 

og að áhugi sendiherra geti skapað áhuga annarra eins og til að mynda viðskiptafélaga.  

Aðilar frá listamiðstöðvunum voru á því að það myndi styrkja viðskiptaþjónustuna að 

hafa sérstaka menningarfulltrúa í stað þess að láta sömu manneskjuna í stöðu viðskipta- 

og menningarfulltrúa. Jafnframt kom fram það viðhorf frá aðila innan matvælageirans að 
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mesta virðið fyrir fyrirtækið fælist í því  að viðskiptafulltrúinn væri heimamaður á 

viðkomandi markaði. 

6.3 Sendiskrifstofur og sendiherrabústaðir 

Þriðja þemað er Sendiskrifstofur og sendiherrabústaðir og á þar við sjálfar skrifstofurnar 

og svo einnig  híbýli sendiherra sem eru ýmist notaðar undir móttökur fyrir fyrirtæki eða 

aðra vinnuaðstöðu.  Umfjöllunin er í tveimur undirköflum auk þess að hún er dregin 

saman í lokin.  

6.3.1 Aðstaðan 

Fyrsti kóðinn innan þemans Sendiskrifstofur og sendiherrabústaðir er Aðstaðan. Flestir 

viðmælendanna höfðu nýtt sér aðstöðu sendiskrifstofanna og þá í mörgum tilvikum 

sendiherrabústaðina, bæði fyrir móttökur og vinnuaðstöðu. Nokkrir töluðu um að 

aðstaðan væri það sem fyrirtækin fái mest út úr því að þiggja viðskiptaþjónustu 

sendiskrifstofanna.  

„Sko það er kannski, myndi segja, aðallega aðstaðan sem við gætum mögulega nýtt 

okkur,“ sagði Anna og bætti við síðar í viðtalinu: „...ég mun alveg gefa kredit fyrir þetta að 

geta verið heima hjá þeim það er alveg verðmæti í því.“ Helga talaði sérstaklega um 

sendiráðið í Berlín og aðstöðuna þar: „Sendiráðið þar líka býr að sérstöku umhverfi, bæði 

út af borginni og út af þessum klasa sem þau eru í. Þau eru í sendiráðsklasa með hinum 

norrænu sendiráðunum og þar eru þau með sameiginlega sali undir allskonar starfsemi. 

Aðstaðan þar er önnur og betri en hjá flestum sendiráðum.“ Jóna talaði um að sendiráð 

hafi hjálpað til við kynningarmál, þá bæði með því að setja tilkynningar á heimasíðu og 

aðrar samskiptasíður en líka boðið fram húsnæði til móttöku: „Þetta hefur gefið mjög 

góða raun,“ sagði Jóna og bætti við síðar í viðtalinu að helsti tilgangur samstarfsins við 

sendiskrifstofurnar væri móttökur. Harpa sagði að aðstaðan sem sendiskrifstofurnar bjóði 

upp á geti munað mjög miklu við að ná rétta fólkinu: 

...við þurfum kannski ekki mikið á þeirra hjálp að halda í þannig tengingum en 
ef það er verið að gera eitthvað á staðnum munar mjög miklu getur verið 
vinnuaðstaðan, einhver svona „stassjon,“ í eitthvað tímabil, ná blaðamönnum 
á viðkomandi stað. 
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Seinna í viðtalinu talar Harpa um vel heppnaða mótttöku í New York þar sem hlutverk 

ræðisskrifstofunnar þar var stórt: 

Við gátum fengið sal þarna til afnota, gátum reddað því sem kostar alveg 
grilljón ef þú ætlar að leigja hann en við gátum það, fengum svo íslenskan mat 
og yfirkokk íslenskan í samstarfi við mjög góðan veitingastað í New York og 
var virkilega mjög vel heppnað. Ræðisskrifstofan kom að þessu og Íslandsstofa 
og já svo náttúrulega landbúnaðarfyrirtæki sem komu með skyr og fisk og 
lamb svo fengum við eitthvað brennivín og svona þá náðum við að trekkja að 
alla lykilaðilana, virtustu framleiðendur og blaðamenn og fólkið var allan 
tímann, upplifði allir þetta sem eitthvað jákvætt, góð stemmning, góður 
matur. Ef það hefði bara verið eitthvað rauðvín í kassa og hnetur hefði fólk 
kannski fengið sér hálft glas og farið svo. Þannig þarna var þetta algjör, mér 
fannst þetta vera algjör harmonía. 

Harpa heldur áfram: „[Það] munar mjög miklu um svona „boost“ frá þessum 

sendiráðum þá er það aðallega í tengslum við svona kynningar og einhverja umgerð, 

veitingar, þetta extra.“ Jóna talaði einnig um mótttökur og nefndi sem dæmi móttöku 

fyrir kynningu á íslensku listaverki sem hafði góð áhrif: 

Þá bauð íslenska sendiráðið í London fram sal í húsakynnum sínum og sendi 
boðskort í nafni sendiráðsins til fjölda manns, í samstarfi við okkur og breska 
[aðila]. Útgefandinn lagði til veitingarnar, íslenski sendiherrann hélt tölu og 
bauð alla velkomna, síðan tók [aðili] við og þá [listamaður]. Þetta teiti leiddi 
saman listamanninn, bloggara, gagnrýnendur, fjölmiðlafólk, ljósmyndara, 
[aðila], [aðila], fulltrúa breskra hátíða, Íslandsvini og margs konar áhrifamenn 
í breskum [iðnaði]. Þetta boð var gulls ígildi… 

Hún nefndi einnig að í móttökunni hafi farið fram öflug tengivinna: „Það skiptir 

gríðarmiklu máli þegar nýr [listamaður] er kynntur til sögunnar, að búa til samfélag og 

umræðu í kringum hann. Þá skiptir nándin gríðarmiklu máli og er hún áhrifaríkari en fjöldi 

tölvupósta. Þar vegur vinsemd íslenskra sendiráða þungt“. 

6.3.2 Virðing 

Annar kóðinn innan þemans Sendiskrifstofur og sendiherrabústaðir er Virðing. 

Viðmælendur voru margir á því að það væri ákveðin virðing falin í því fyrir fólk að fara í 

sendiskrifstofur eða sendiherrabústaði og hitta til dæmis sendiherra sem hafi leitt af sér 

góð sambönd.  
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Sverrir talaði til að mynda um mikilvægi sendiherrans. „...þetta virkar í sumum löndum 

þannig að allir beygja sig fyrir þessum embættismönnum. Þeir hafa svona einhverja 

þýðingu,“ sagði hann og bætti við seinna í viðtalinu: 

Náttúrulega þetta viðskiptabann við Rússland sem hefur sett strik í 
reikninginn hjá okkur og hérna en sendiráðið þar hefur unnið það markvisst 
með okkur og gert það með þeim hætti að aðstoða okkur þegar við erum að 
koma þangað og sendiherrann hefur látið sjá sig á básnum hjá okkur á sýningu 
og sýnt þessu áhuga og veitt móttöku þannig við höfum getað boðið okkar 
viðskiptavinum og „potential“ viðskiptavinum til sendiráðsins. Það er 
náttúrulega misjafnt eftir löndum en í sumum löndum virkar það mjög vel, til 
dæmis í Rússlandi. Þykir vera upphefð og svona að hitta sendiherrann. 

Bjarni var á sama máli: 

Okkur finnst ekkert merkilegt að rekast á forsetann í bíó eða hitta ráðherra úti 
á götu eða hvað það er, okkur finnst það ekkert merkilegt. En fyrir útlendinga, 
að vera boðið í boð hjá sendiráði það er svona status-viðurkenning. Það er 
miklu stærra í þeirra augum en okkar og það er kannski aðalþýðingin fyrir 
okkur að nota sendiráð. Það eru í raun áhrifin að með því að bjóða rétta 
fólkinu og kynna einhverja vöru og flytja ræður og bjóða upp á eitthvað þá 
ertu að opna kannski dyr sem ella eru lokaðar. Af því að þetta virkar miklu 
sterkar á útlendingana en okkur, okkur finnst þetta ekkert merkilegt. 

Viðmælendur úr listageiranum nefndu einnig hvernig sendiráð og sendiherrar nytu 

ákveðinnar virðingar sem hægt væri að nýta en að það væri þó misjafnt eftir 

löndum.  Anna talaði til dæmis um að í Helsinki bæri fólk mikla virðingu fyrir því að fá boð 

í sendiráð á meðan hún skynjaði ekki sama viðhorf í Stokkhólmi. Hún ítrekaði þó að það 

væri ákveðin virðing borin fyrir þeim:  „[Það er ] bara mjög gott að geta haft hluti þar 

ákveðin virðing, „standard.“ Fólki finnst flott að koma í sendiráðið.“ Helga talaði um að 

það væri misjafnt eftir menningarheimum hvort það sé virðing falin í því að fá að koma í 

sendiráð: 

Þetta er mjög misjafnt, menningarmunur, í Japan er það mjög gott að geta 
boðið fólki í sendiráð eða sendiherrabústað, stundum virkar þetta á 
ákveðnum menningarsvæðum. Í L.A. er fólk ekki eins ginnkeypt fyrir því og 
sumsstaðar er þetta bókstaflega fælandi. Sumir geirar eins og [listgrein] vill 
sjá sig sem „anti-establishment.“ En það er voða misjafnt eftir fólki.“  
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Harpa sagði að í heimi þar sem allir hafa nóg að gera geti það virkað vel að bjóða í 

sendiherrabústað: 

...held að það sé sko ef að það hafa allir mikið að gera og mörg boð margt sem 
berst eins og maður veit en ef fólk finnur að það er alúð og eitthvað „exclusivt“ 
í þessu og eitthvað sem bendir til þess að það verði gott partí held  ég að það 
skipti mjög miklu máli. Við höfum átt gott samstarf við sendiráðið í Berlín, 
fráfarandi, eða sá sem var síðast þar, mjög svona mikill menningarmaður og 
oft með viðburði heima sér, gátum blandað saman svona ef það voru íslenskir 
listamenn gat maður boðið lykilaðilum en alltaf svolítið mál að ná fólki sem 
hefur meira en nóg á sinni könnu. 

Hannes talaði um að fólk hefði oft meiri áhuga á kynningum ef þær eru haldnar í 

sendiráðum: 

Það sem gerist þegar þú ert að koma nýr með vöru inn á markað og ætlar að 
halda einhverja kynningu eða kynningarpartí eða hvað á að kalla það þá er 
einhvernveginn alltaf miklu meiri áhuga blaðamanna og allra að koma í 
sendiráð heldur en að koma á eitthvað hótel. Það er bara öðruvísi 
„attraction.“ 

 

Hann bætti síðar við að þetta snerist mögulega um virðingu: „...ætli það sé ekki fínt að 

koma í sendiráð.“ Hann nefndi einnig ákveðinn gæðastimpil við það að vinna með 

sendiráðum: „...fyrir forsvarsmenn verslana er það ákveðinn gæðastimpill að þú fáir að 

halda kynningaboð í sendiráðum, þá ertu ekki að selja eitthvað helvítis drasl, geri ég ráð 

fyrir.“ Síðar nefndi hann sem dæmi þegar  sendiherrann í Japan var viðstaddur undirskrift 

samninga þar í landi og hvernig það gaf undirskriftinni „ákveðinn virðingablæ“.  

Magnús talaði um þá virðingu og ímynd sem felst í því að nota sendiherrabústaðinn: 

...eins og við höfum gert í Japan nokkrum sinnum þá höfum við verið að 
notfæra okkur sendiráðsbústaðinn sem móttökustað fyrir okkar kúnna og 
annað því þessi utanríkisþjónustuímynd erlendis hún er 100 sinnum sterkari 
en ímynd okkar Íslendinga af henni. Fólki finnst flott að koma í sendiráð, hitta 
sendiherrann og svoleiðis. Þannig að við kunnum alveg að spila þennan leik 
erlendis... 

6.3.3  Samantekt 

Flestir viðmælendur voru sammála um mikilvægi þess að geta annað hvort haldið 

mótttökur erlendis fyrir mögulega viðskiptavini eða viðskiptafélaga í annað hvort 

sendiherrabústöðum eða í sölum á vegum sendiráða. Voru sumir viðmælendur innan 
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listageirans á því að aðstaðan væri það besta við þjónustuna og að aðstaðan gæti haft í 

för með sér ákveðin tengsl. Flestir viðmælendur, bæði úr matvæla- og listageira voru á 

því að virðingin sem sé oft tengd við sendiskrifstofur geti komið sér vel við að koma sér á 

framfæri og mynda mikilvæg tengsl. Það sé þó misjafnt eftir löndum.  

6.4  Áhrif þjónustunnar 

Fjórða þemað er Áhrif þjónustunnar en þar var reynt  að fá skýra mynd af því hvað 

fyrirtækin höfðu fengið út úr því að þiggja þjónustu sendiskrifstofanna. Út frá 

niðurstöðum erlendra rannsókna um áhrif útflutningsþjónustu stjórnvalda á fyrirtæki var 

ákveðið að spyrja út í hver væri tilgangur fyrirtækjanna með því að fá þjónustuna og 

jafnframt áhrif þjónustunnar á árangur, tengslanet og upplýsingaöflun og eru það 

kóðarnir undir þessu fjórða og jafnframt síðasta þema. Umfjöllunin er síðan dregin saman 

í lokin.  

6.4.1  Tilgangur 

Fyrsti kóðinn undir þemanu Áhrif þjónustunnar er Tilgangur. Þegar litið var til ástæðu þess 

að fyrirtækin nýttu sér þjónustuna mátti heyra ákveðin tón hjá 

fulltrúum  matvælafyrirtækjanna. Töluðu þeir flestir um að helsti tilgangur þess að 

notfæra sér þjónustuna hafi verið að komast inn á nýja markaði. Magnús sagði til dæmis 

að helsti tilgangurinn hafi verið ákveðin ráðgjöf á nýjum markaðssvæðum:  

[Þetta hefur] Kannski aðallega komið til þegar við erum að fara inn á ný 
markaðssvæði þar sem við erum kannski óörugg með bakgrunninn, á þessum 
svæðum og snýst kannski aðallega um vottorðamál og leyfismál það er svona 
yfirleitt stærsti hlutinn sem við þurfum að fá betri útskýringar á. 

Bjarni hafði svipaða sögu að segja og talaði um að þjónustan hafi verið nýtt 

þegar  fyrirtækið var að reyna að „komast að borðinu“: 

Tilgangurinn er í raun, í þessum báðum tilvikum, í Kaupmannahöfn og 
Moskvu, erum við með vöru til að selja, að komast að borðinu, fá alvöru aðila 
til að vilja setjast niður og semja við okkur um að kaupa vöruna þannig að 
þetta er mikilvægt í þá áttina að skapa þessa velvild og þennan áhuga.  

Hannes talaði um tengingar, þá sérstaklega á nýjum mörkuðum:„...svona tengingar 

að geta fengið að vera með kannski, þú ert að fara á fyrsta skiptið á markaðinn, eins og í 

London vorum við með [verslanakeðju] og forsvarsmenn verslana og blaðamanna og 



48 

svoleiðis…“ Svava talaði einnig um þjónustuna sem ákveðinn „upphafspunkt“ en í hennar 

tilviki var þjónustan nýtt til þess að að komast inn í markaðshraðal til þess að komast inn 

á Bandaríkjamarkað: „[Tilgangurinn] var í rauninni svona „soft landing,“ á því að komast 

inn á Bandaríkjamarkað, fá stuðning í því, á svona upphafspunkti.“ Freyr talaði um að 

tilgangurinn væri einfaldlega að greiða götu fyrirtækisins:  

Það að greiða götu okkar á mörkuðunum, á bæði leysa úr flækjum ef þær 
koma upp, þá til að mynda viðskiptahindranir eða jafnvel bara kreppa í 
viðkomandi landi, eitthvað svoleiðis, eitthvað áfall kemur upp eða það séu 
bara einhver tækifæri til þess að ná lengra.  

Tveir aðilar úr lista- og menningargeiranum töluðu hinsvegar um að tilgangurinn væri 

fyrst og fremst aðstaðan: „Sko það er kannski myndi segja aðallega aðstaðan sem við 

gætum mögulega nýtt okkur,“ sagði Anna. Þá nefndi Jóna aðstöðuna til þess að halda 

móttökur:  „[Tilgangurinn er] Aðallega að kanna hvort sendiráðin væru fáanleg til að hýsa 

teiti vegna útgáfu íslenskra [listgrein] í viðkomandi landi.“ 

6.4.2  Árangur 
Annar kóðinn undir þemanu Áhrif þjónustunnar er Árangur. Viðmælendur voru spurðir 

hvort þeir hefðu séð beinan árangur af því að nýta sér þjónustuna. Einhverjir áttu erfitt 

með að segja til um það en þó voru nokkrir viðmælendur sem voru á því að þjónustan hafi 

klárlega haft áhrif á árangur: „Já ég er ekki nokkrum vafa, [um það],“ sagði til 

dæmis  Hannes og hélt áfram: „...mjög jákvæð áhrif. Þetta hefur gengið mjög vel í 

Finnlandi, mjög vel í Englandi, og fer ágætlega af stað í Rússlandi.“   

Harpa sagði að viðskiptaþjónustan væri kannski ekki stórt þáttur í árangrinum en að allt 

spilaði saman: 

Ég held, já held sérstaklega hvað á maður að segja, meina þetta spilar allt 
saman. En þetta er ekki stór þáttur. Sko það er langt um stærra atriði það sem 
við erum að gera svona dagsdaglega en mér finnst sko af því við erum að vinna 
í greinum sem eru óáþreifanlegar og byggja mikið á ímynd og markaðsetningu 
þá auðvitað skiptir þetta allt máli og skiptir máli fyrir ísland að vera með 
jákvæða ímynd, held að jákvæða ímyndin sé komin út frá menningunni, en 
um leið og það eflist á hverju landsvæði fyrir sig verður líka auðveldara fyrir 
okkur í næsta verkefni. Held að þetta sé bara hluti af einhverju tré. 
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Bjarni talaði um að þjónustan hefði áhrif á árangur en það væri erfitt að verðleggja það 

nákvæmlega: 

...hún gerir það hiklaust, kannski erfitt að verðleggja það akkúrat, því hefði 
það ekki verið nýtt, hefði maður samt með þolinmæði og þrautseigju komist 
svipað langt, það hefði bara tekið fjórum eða sex mánuðum lengur, eða hvað 
sko. Þannig að en þetta tvímælalaust skiptir máli. 

Magnús sagði að það að nýta viðskiptaþjónustuna hefði helst í för með sér þægindi og 

tímasparnað. Sagði hann helsta tilganginn í þjónustunni fyrir hans fyrirtæki að fá ráðgjöf: 

...þetta flýtir fyrir vinnunni, gefur okkur þægilega öryggistilfinningu að fá 
þessar upplýsingar um infrastrúktur, um bankakerfið, tryggingar á kúnna, 
gríðarleg verðmæti sem þú ert að skipta með í þessum geira, ofboðslegar 
upphæðir, og þú vilt ekkert misstíga þig í því.  

Bætti hann við seinna í viðtalinu að þeirra starfsemi þarfnaðist aðstoðar frá 

utanríkisþjónustunni: 

Þetta flýtir aðallega fyrir ferlinu, sparar okkur aðallega tíma með hversu hratt 
við getum farið inn á markaðinn. Eins og ég segi þetta snýst um vottorðamál, 
tollamál, við notum mjög mikið sendiráðið í Peking, við erum að reyna að fara 
með nýjar afurðir inn í Kína og þú gerir það ekki nema kínversk 
heilbrigðisyfirvöld samþykki þessa afurð. Að hún sé leyfð inn í landið og það 
er svipað „system“ í Rússland. Þá eru þau að vinna í því að ýta á þær afurðir 
sem við viljum fara með inn í viðkomandi land. Og þetta getum við ekkert gert 
sjálf hér, böggast eitthvað við að koma ákveðinni tegund inn í landið það 
verður að vinna þessa vinnu á utanríkisþjónustu „levelinu“ þetta svona erum 
við aðallega að ýta á eins og í Kína ýta að fá að fá fleiri tegundir inn til að efla 
viðskiptin og svona. En þetta gengur bara mishratt, liggur voðalega lítið á 
okkur, meira kannski á aðilunum úti.  

Freyr sagði að það væri hægt að tala um jákvæð áhrif þjónustunnar á  árangur í sumum 

tilvikum en á mjög ólíkan hátt: „Stundum snýst það um að glíma við eitthvað regluverk í 

landi, einhverju fjarlægu landi kannski en svo kannski tek allt annað dæmi, í 

Bandaríkjunum þar sem viðskiptafulltrúi hefur skipulagt sendinefndir og sýningar og 

svoleiðis.“ 
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6.4.3 Tengslanet og upplýsingaöflun 

Annar kóðinn undir þemanu Áhrif þjónustunnar er Tengslanet og upplýsingaöflun. 

Í erlendum rannsóknum á útflutningsþjónustu stjórnvalda var  meðal annars minnst á að 

fyrirtæki hefðu grætt á þjónustunni þegar kemur að tengslaneti og upplýsingaöflun. Spurð 

hvort viðskiptaþjónustan hafi hjálpað til við tengslamyndun fyrirtækisins erlendis voru 

flestir viðmælendur á því að svo væri en nefndu þó flestir að fyrirtækin væru  mikið í því 

að búa til tengslanet sjálf. Varðandi tengslanet sagði  Anna  til dæmis: 

...[Ég]  held að við séum bara mjög dugleg að búa til tengslanet en ég segi 
það...nota Helsinki alltaf sem dæmi... býður kannski 60 manns í boð í sendiráð, 
sem þú vilt kynnast, og kannski er sendiráðið að einhverju leyti lykillinn að það 
komi áður en maður kynnist því. Þá kannski kemur flott manneskja í boðið 
sem þú hefðir átt erfitt með að hitta annars. 

Harpa sagði eftirfarandi um viðskiptaþjónustuna og tengslanet: 

...við vorum til dæmis með [viðburð] í [vettvangur] í New York sem er svona 
leiðandi menningastofnun í Bandaríkjunum, eða menningahús, og þá til 
dæmis þurftum við að leita aðstoðar sendiráðsins þá voru fleiri að koma að 
því þá reynir á tengslanet þeirra og hvernig getur farið með listamenn, koma 
þeim fyrir og eins bara opnunarhóf og teiti, þá kemur íslenski maturinn 
svolítið að, og hreinlega gestalista til dæmis sem mér finnst  alltaf ákveðið 
asset í því hvert sendiráð í hverju landi eða hverjum stað fylgist með eða ætti 
að fylgjast með hverjir eru menningar ritstjórar hverjir eru áhugasamir 
menningablaðamenn og hafa það tengslanet, bjóða þeim og sjá til að 
upplýsingarnar berist og vera með kannski einhvern pressudæmi áður en 
þetta byrjar, ná að kynda undir og blaðamenn geta undirbúið sig. 

Viðmælendurnir úr matvælageiranum töluðu um mikla hjálp viðskiptaþjónustunnar 

þegar það kemur að tengslaneti: „..eitt af hlutverkum sendiráðsins er að senda út 

boðsbréf og bjóða til móttöku og leiða menn saman til viðræðna og svoleiðis þannig það 

er klárlega að skila sér inn,“ sagði Sverrir. Bjarni sagði tengslamyndunina megintilgang 

viðskiptaþjónustunnar fyrir sitt fyrirtæki: 

...í svona boðum þá svona er verið að bjóða kannski 30, 40, 50 manns og það 
er hluti af því þegar þú ferð í svona boð þá þarf að vita hver er hvað og við 
hvern á að tala, fá fullt af nafnspjöldum og búa það þannig að þegar þú sendir 
honum tölvupóst nenni hann að svara þér. Það er kannski megintilgangurinn 
að búa til tengsl og ná í gegn fundi eða búið til samskipti sem leiða til viðskipta. 
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Helga tók fram að tengslanet af hennar reynslu væri yfirleitt búið til af fagaðilum en 

ekki utanríkisþjónustunni en bætti við að aðalsræðismaðurinn í New York hafi hjálpað til 

með tengslanet: „Tengslanet er fagaðiladæmi,“ sagði Helga en bætti síðar við: „Konsúllinn 

í New York hefur hjálpað til með tengslanet en jú hann reiknast undir utanríkisþjónustuna, 

hvað okkur varðar sem viðskiptaþróunarskriftstofa er hann i raun lang öflugusta dæmið, 

bara „by far“.“ Harpa sagði að hennar fyrirtæki hafi byggt upp sitt eigið tengslanet upp á 

eigin spýtur: „þannig við þurfum kannski ekki mikið á þeirra hjálp að halda í þannig 

tengingum“ og bætti við að helsta hjálpin sem fyrirtækið fengi í gegnum 

viðskiptaþjónustuna væri aðstaðan. 

Hannes kannaðist ekki beint við að sendiskrifstofur hafi hjálpað til við myndun 

tengslanets. Hann minntist þó á að í gegnum sendiráðin hafi fyrirtækið kynnst tveimur 

Íslendingum í Japan, sem þekktu menninguna og töluðu tungumálið, sem reyndust 

gríðarlega mikilvægir fyrir starfsemina þar í landi. Magnús sagði það helst í gegnum 

vörukynningar og vörumessur, sem fyrirtækið hafi náð í tengsl í gegnum 

viðskiptaþjónustuna: 

Við höfum náttúrulega pikkað upp einhverja viðskiptavini í gegnum svona 
vörukynningar og vörumessur. Jafnvel svona einsdags fundi þar sem þú hittir 
10 fyrirtæki sem sendiráðið í viðkomandi landi „lænar“ upp. Höfum tekið þátt 
í þessu í Kanada og Bandaríkjunum allavega, já man í fljótu bragði eftir þessu 
tvennu þá sendum við einhvern af okkar starfsmönnum út og hann auglýsir 
okkar vörur og hvað við erum að gera og annað. Hittir kannski 10 kúnna og út 
úr því fáum við einn til tvo. Ágætis heimtur. 

 

Varðandi það hvort viðskiptaþjónustan hafi veitt aðstoð þegar kemur að 

upplýsingaöflun um nýja markaði sögðust fæstir hafa nýtt sér það að einhverju ráði, 

heldur frekar nýtt sér aðila á markaðinum sjálfum, þá heimamenn: „ Okkar markaður er 

svo „fagorienteraður,“ hann er svo nördalegur, að við förum bara í gegnum okkar 

tengslanet, lítið getað nýtt okkur utanríkisþjónustuna [þegar það kemur að 

upplýsingaöflun],“ sagði Helga en Harpa sagðist ekki hafa þurft að leita til 

viðskiptaþjónustunnar þegar kemur að upplýsingaöflun: „Nei líklega ekki en við höfum 

kannski bara ekkert þurft að leita til þeirra með neitt.“ Anna velti upp þeirri spurningu 

hvort það væri eðlilegt að fyrirtæki nýttu sér viðskiptaþjónustu sendiráða þegar það 

kemur að upplýsingum: „...ef það er einhver viðskiptaráðgjafi í sendiráði, allavega hérna 
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nálægt okkur, veit betur en, nú er ég bara eitthvað fyrirtæki, einhver viðskiptaráðgjafi í 

sendiráði veit betur um hvað þú ert að fara að gera en þú, þá áttu kannski ekkert að vera 

að fara.“ Bjarni sagðist ekki muna eftir að hafa beðið sendiráðin um upplýsingaöflun og 

sagðist ekki vita hvort þau búi yfir þeim upplýsingum sem fyrirtækið þarf: „Yfirleitt er 

maður í samstarfi við einhverja heimamenn og þeir búa yfir þessum upplýsingum. Maður 

þarf yfirleitt alltaf að vera með einhvern heimamann.“ 

Þrír viðmælendur höfðu nýtt sér  viðskiptaþjónustuna þegar kom að 

upplýsingaöflun.  Sverrir sagði til dæmis: „...viðskipafulltrúarnir hafa unnið fyrir okkur 

svona markaðsathuganir og aflað upplýsinga um fyrirtæki fjölda verslana og eitthvað 

svona.“ Freyr hafði fengið bæði upplýsingar um regluverk og markaðsupplýsingar frá 

viðskiptafulltrúum, til dæmis í Bandaríkjunum: „Viðkomandi viðskiptafulltrúi hefur safnað 

upplýsingum um kaupendur og svoleiðis, svona markaðsupplýsingar og náð tengslum á.“  

Þá hafði Hannes einnig reynslu af því að nýta sér aðra þjónustu stjórnvalda í 

upplýsingaöflun, þ.e. Íslandsstofu. Talaði hann um að hafa notfært sér alþjóðlega 

gagnagrunna í upplýsingaöflun, þá í samstarfi við Íslandsstofu: „Íslandsstofa er með mjög 

öfluga gagnagrunna um alla markaði, þannig við höfum farið í þá og haft aðgang að því, 

verið í ákveðnu samstarfi þar.“ 

6.4.4 Samantekt 

Þegar litið er til þess í hvaða tilgangi fyrirtæki sækja í þjónustuna virðist það vera í mörgum 

tilvikum, þá sérstaklega hjá viðmælendum úr matvælageiranum, til þess að komast inn á 

nýja markaði og fá ráðgjöf. Hjá aðilum innan listageirans var meira talað um aðstöðuna 

sem helsta tilganginn. Þegar kemur að árangri þá voru svörin mjög misjöfn en flestir gátu 

tengt einhvern árangur við þjónustuna, meðal annars flýtti hún fyrir og skapaði ákveðin 

þægindi. Margir viðmælendur höfðu myndað ákveðin tengsl í gegnum 

viðskiptaþjónustuna og tengdist það að í einhverjum tilvikum móttökum 

sendiskrifstofanna. Lítill hluti viðmælenda hafði hins vegar nýtt sér þjónustuna þegar 

kemur að upplýsingaöflun.  
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6.5 Viðtöl við sendiherra 
Hér að neðan má sjá þær helstu upplýsingar sem komu fram í viðtölum rannsakanda við 

íslensku sendiherrana í Svíþjóð annars vegar og Kína hins vegar. Þær verða síðan ræddar 

nánar í umræðukafla.  

6.5.1  Sendiherra Íslands í Svíþjóð 

Estrid Brekkan, sendiherra Íslands í Stokkhólmi, sagði að hlutverk 

viðskiptaþjónustu sendiráðsins væri fyrst og fremst ráðgjöf. Flestir sem 

óskuðu eftir þessari aðstoð væru smærri og yngri fyrirtæki sem vantaði 

hjálp við að komast á markað og kallaði þessa þjónustu ákveðinn 

upphafspunkt. 

Aðspurð hvort viðskiptaþjónusta sendiráðsins komi sér vel þegar kemur að 

styrkingu tengslanets fyrir íslensk fyrirtæki sagði Estrid að þegar að fólk 

kæmi til þeirra skoðuðu starfsmenn sendiráðsins sín tengslnet og reyndu að 

finna aðila sem gætu hjálpað. Þá kæmi þekking sendiráðanna á viðkomandi 

samfélagi og staðarháttum oft að gagni. „Ef við getum gert eitthvað, gerum 

við það,“ sagði Estrid og bætti við að það væri yfirleitt alltaf eitthvað 

sem hægt væri að gera. Hún sagðist alltaf hafa átt gott samstarf við 

íslensk fyrirtæki sem nýta sér viðskiptaþjónustu sendiráðanna og kannaðist 

við það góða viðmót og að mestu jákvæðu upplifun sem kemur fram í 

niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Spurð hvort að það væri einhver ákveðin stefna innan sendiráðsins þegar það 

kemur að hvers konar verkefnum viðskiptaþjónustan sinnir sagði Estrid að 

sendiráðið væri einkum að sinna því sem kæmi til þeirra. Bætti hún þó við 

að þau tækju meira frumkvæði þegar kemur að listum og menningu. Nefndi hún 

sem dæmi að ef að þau heyri af bókmenntahátíð hafi þau samband við þá 

íslensku höfunda eða aðila sem eru á leið á hátíðina eða hafa samband við 

hátíðina og athuga hvort þau vilji fá íslenska höfunda og hvort sendiráðið 

geti með einhverjum hætti komið að þátttöku íslenskra höfunda, 

Estrid lagði áherslu á mikilvægi embættisbústaða sendiherra og aðstöðunnar 

sem fæst þar fyrir íslensk fyrirtæki. Sagði hún embættisbústaðinn verkfæri 

sem kæmi að góðum notum við kynningar og til þess að taka á móti fólki, 
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ekki síst í listaheiminum. Þá bætti hún við að embættisbústaður sendiherra 

í Stokkhólmi væri á góðum stað í miðbænum sem hefði eflaust áhrif og fengi 

fólk frekar til að mæta á kynningar þar og aðra viðburði. 

 

6.5.2 Sendiherra Íslands í Kína 
Gunnar Snorri Gunnarsson, sendiherra Íslands í Kína talaði einnig um mikilvægi 

viðskiptaþjónustunnar þegar það kemur að ráðgjöf og sagði grunnstefnuna að þjónusta 

fyrirtæki og liðka fyrir. Þá sagði hann þjónustuna skila mestum árangri á ákveðnum 

tímapunktum, til að mynda við gerð samninga, þegar eitthvað kemur upp á eða þegar 

fyrirtæki eru að koma ný inn á markað.  

Nefndi Gunnar að á eins fjarlægum markaði og Kína sé það gríðarlega mikilvægt fyrir 

fyrirtæki að hafa aðgang að aðila sem er á staðnum. Er það þá helst til þess að veita 

fyrrnefnda ráðgjöf en einnig hjálpa til með upplýsingaöflun og kanna mögulega 

samstafsaðila. Sagði hann að viðskiptafulltrúi sendiráðsins, sem væri heimamaður, hefði 

oft bjargað íslenskum fyrirtækjum frá því að gera samninga við skuggaleg fyrirtæki með 

því að kanna bakgrunn þeirra. Þetta er eitthvað sem væri ómögulegt að gera frá Íslandi. 

Sagði hann mjög mikilvægt að hafa þennan ákveðna viðskiptafulltrúa, sem hefur starfað 

hjá sendiráðinu í tuttugu ár, þar sem hann er eins og fyrr segir heimamaður sem þekki 

allan markaðinn en einnig Ísland og Íslendinga.  

Þá nefndi hann einnig að í Kína geti aðkoma sendiráðs skipt máli við að tryggja velvilja 

kínverskra stjórnvalda gagnvart íslenskum fyrirtækjum. Sagði hann að í Kína skipti þessi 

velvilji meira máli en annars staðar vegna  sterkrar og miðlægar stöðu stjórnvalda í 

atvinnulífi þar sem fyrirtæki eiga allt sitt undir stjórnvöldum. Bætti hann við að stjórnvöld 

væru síður líkleg til þess að hafa horn í síðu fyrirtækja sem eiga sér mögulegan bakhjarl  í 

stjórnsýslu heimaríkis. Þá geti aðkoma sendiráðs flýtt fyrir leyfisveitingum og einstakir 

embættismenn, sem gætu freistast til þess að reyna að maka krókinn hika við það ef 

sendiráð er með í ráðum. 
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7 Umræður  

Í þessari rannsókn var leitast eftir því að svara því hver væri upplifun fyrirtækja á 

viðskiptaþjónustu íslensku sendiskrifstofanna og var rannsóknarspurningin Hver er 

upplifun íslenskra fyrirtækja á viðskiptaþjónustu íslensku sendiskrifstofanna?  

Til að svara rannsóknarspurningunni með skýrum hætti er hægt að segja að upplifun 

fyrirtækjanna sé almennt séð jákvæð. Það virðist skipta mestu máli fyrir fyrirtækin að geta 

fengið að halda móttökur og aðra viðburði innan veggja sendiherrabústaða eða sala á 

vegum sendiskrifstofa.  Einnig eru ráðgjöf og aðstoð, sérstaklega á nýjum mörkuðum 

mikilvæg fyrirtækjunum. Mögulegur veikleiki á þjónustunni er ör hreyfing starfsfólks á 

milli starfstöðva og þá er hægt að álykta að starfsfólkið stjórni að einhverju leyti 

áherslunum út frá áhugasviði sem getur annað hvort styrkt eða veikt þjónustuna. Það 

virðist vera helst styrking tengslanets sem fyrirtækin fá út úr því að þiggja 

viðskiptaþjónustuna en sumir viðmælendur höfðu séð bein áhrif á árangur þá til dæmis í 

gegnum tímasparnað, þægindi og kynningastarf. 

Í þessari rannsókn var rætt við fulltrúa fyrirtækja í matvælageira annars vegar og lista- 

og menningargeira hins vegar. Þegar hóparnir eru bornir saman má sjá að aðilar úr 

listageiranum, þá sérstaklega aðilar frá listamiðstöðvunum, voru að einhverju leyti 

gagnrýnni en aðilarnir úr matvælageiranum. Þeir voru til að mynda gagnrýnni á kostnað 

sem fylgir viðskiptaþjónustunni, starfsfólkið og sögðu annað hvort að þjónustan hafi ekki 

staðist væntingar eða að væntingarnar hefðu verið litlar til þjónustunnar. Þeir sem komu 

frá einkageiranum innan lista- og menningargeirans voru frekar jákvæðir gagnvart 

þjónustunni og nefndu ekki sömu atriði og aðilarnir frá listamiðstöðvunum. Því er 

mögulega erfitt að álykta út frá þessari rannsókn upplifun listageirans í heild á 

þjónustunni. Út frá ummælum viðmælenda úr matvælageiranum í þessari rannsókn má 

hins vegar álykta að þeir sem sinni viðskiptaþjónustu íslensku sendiskrifstofanna hafi 

bæði þekkingu og aðstöðu til þess að þjónusta matvælafyrirtæki og geri það yfirleitt vel. 

Aðilar úr matvælageiranum töluðu til að mynda ítrekað um að þjónustan hafi staðist 

væntingar og verið mikilvæg fyrirtækjunum og erlendu starfseminni.  

Það mætti mögulega líta svo á út frá ummælum viðmælenda að ímynd 

viðskiptaþjónustunnar út á við sé ekki nógu jákvæð. Sést það til að mynda þegar að spurt 

var út í viðhorf annarra gagnvart viðskiptaþjónustunni. Viðmælendur sögðu að viðhorf 



56 

þeirra sem höfðu reynslu af viðskiptaþjónustunni væri jákvætt en þeirra sem hefðu ekki 

reynsluna væri neikvætt. Þá sögðust frekar margir hafa heyrt gagnrýnisraddir um að það 

ætti einfaldlega að loka sendiskrifstofum í ljósi nýrra tíma og tækniframfara. Þá kom það 

nokkrum viðmælendum á óvart hversu auðvelt það hafi verið að fá þjónustu sem gæti 

enn frekar gefið til kynna að ímyndin sé ekki nógu góð út á við. Mögulega væri það sterkur 

leikur hjá utanríkisráðuneytinu að kynna betur viðskiptaþjónustuna og gæði hennar fyrir 

þeim sem hafa ekki nýtt sér hana.  

Þegar ummæli íslensku sendiherranna eru skoðuð og borin saman við niðurstöður 

rannsóknarinnar má sjá ákveðin líkindi. Báðir sendiherrarnir töluðu um að 

viðskiptaþjónustan snerist fyrst og fremst um að veita ráðgjöf og liðka fyrir, sem rímaði 

við svör nokkurra viðmælenda þegar þeir voru spurðir um tilgang þess að þiggja 

þjónustuna. Jafnframt var talað um þjónustuna sem ákveðinn upphafspunkt og að 

þjónustan hefði mestan tilgang á ákveðnum tímapunktum fyrir fyrirtæki. Þetta passar 

vissulega við ummæli ákveðinna viðmælenda. Rannsakanda fannst sérstaklega áhugavert 

að heyra það frá sendiherra Íslands í Kína að viðskiptafulltrúinn þar hafi oft bjargað 

íslenskum fyrirtækjum frá skuggalegum viðskiptafélögum þar í landi og undirstrikar það 

mikilvægi þjónustunnar á fjarlægum mörkuðum eins og rætt var í niðurstöðukafla. Einnig 

nefndi hann að í Kína geti aðkoma sendiráðs tryggt velvilja kínverskra stjórnvalda gagnvart 

íslenskum fyrirtækjum sem skipti gríðarmiklu máli þar í landi þar sem fyrirtæki eiga allt 

sitt undir stjórnvöldum.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í grófum dráttum í samræmi við fyrri rannsóknir 

á útflutningsaðgerðum stjórnvalda sem rætt var um í þriðja kafla (Albaum o.fl., 2002; 

Durmuşoğlu, 2009; Freixanet, 2012; Haddoud, Jones og Newbery, 2017).Þar var til að 

mynda talað um að aðgerðum stjórnvalda fylgi  jákvætt orðspor og geti aukið árangur 

fyrirtækja (Durmuşoğlu, 2009; Haddoud, Jones og Newbery, 2016, Freixanet, 2012).  

Eins og komið hefur fram í fyrri rannsóknum hafa fyrirtæki margskonar ávinning af 

útflutningsaðstoð stjórnvalda. Er það meðal annars aðgengi að markaðsupplýsingum og 

tengslaneti sem viðmælendur í þessari rannsókn könnuðust flestir við að einhverju leyti, 

þá sérstaklega tengslaneti. Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar er nokkuð ljóst að 

viðskiptaþjónusta sendiskrifstofanna getur búið til nytsamleg viðskiptasambönd á 

erlendum mörkuðum, rétt eins og í fyrri rannsóknum. Viðmælendur í þessari rannsókn 
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höfðu aflað tengsla við bæði mögulega kaupendur og mögulega samstarfsaðila rétt eins 

og fram kemur í fyrri rannsóknum á útflutningsaðstoð stjórnvalda. Þá, eins og í fyrri 

rannsókn á upplifun nýsjálenskra fyrirtækja (Crick og Lindsay, 2014), töluðu ákveðnir 

viðmælendur í þessari rannsókn um mikilvægi útflutningsaðstoðar stjórnvalda þegar 

kemur að alþjóðavæðingu. Þá lýstu viðmælendur því ítrekað hvernig viðskiptaþjónusta 

sendiskrifstofanna hafi hjálpað til við að auðvelda inngöngu fyrirtækis inn á markaði sem 

passar við fyrir rannsóknir sem nefndar voru í þriðja kafla (Albaum o.fl., 2002; 

Durmuşoğlu, 2009; Freixanet, 2012; Haddoud, Jones og Newbery, 2017  

Í fyrrinefndri rannsókn þeirra Crick og Lindsay frá árinu 2014 kom fram að 

útflutningsaðstoð stjórnvalda geti ýtt undir skynjun erlendra kaupenda á fyrirtækjunum 

(Crick og Lindsay, 2014). Það má vissulega túlka það viðhorf úr ummælum viðmælenda í 

þessari rannsókn, hvernig til að mynda móttökur og aðrir viðburðir innan sendiráða og 

sendiherrabústaða hafi hjálpað til við að kynna fyrirtæki og vörur fyrir erlendum 

kaupendum, og hvernig það er oft auðveldara að fá fólk til að mæta ef sendiskrifstofur 

taka þátt útaf ákveðnum „gæðastimpli“ sem fylgir þeim.  

Í fyrri rannsókn á áhrifum sendiskrifstofa á útflutning fyrirtækja sem nefnd var í þriðja 

kafla kom meðal annars fram að sendiskrifstofurnar og þjónustan sem þær veita geti 

dregið úr þeim hindrunum sem fyrirtæki standa frammi fyrir við inngöngu á erlenda 

markaði (Fergusson og Forsild, 2014). Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar má 

vissulega líta svo á að íslensku sendiskrifstofurnar geri það, meðal annars með því að veita 

ráðgjöf, liðka fyrir, kanna mögulega samstarfsaðila og styrkja tengslanet fyrirtækja.  

Í þessari rannsókn töluðu viðmælendur ítrekað um þá virðingu sem felst í  því að vinna 

með sendiskrifstofum og að það styrki ímynd fyrirtækis ef það heldur til að mynda 

kynningu eða móttöku í sendiherrabústað. Þá nefndu nokkrir að það heillaði mögulega 

viðskiptafélaga að fá að hitta sendiherra og að það hafi oft jákvæð áhrif á tengsl. 

Stjórnendur í fyrri rannsókn sem nefnd er í þriðja kafla lögðu einmitt áherslu á mikilvægt 

hlutverk sendiherra í viðskiptum á alþjóðlegum mörkuðum og virði þess að hafa hann sem 

fulltrúa sinn gagnvart mikilvægum viðskiptavinum erlendis (Crick og Lindsay, 2014). Þær 

niðurstöður ríma vissulega við niðurstöður þessarar rannsóknar.   

Að mati rannsakanda er þó ekki hægt að tengja saman niðurstöður þessarar 

rannsóknar við niðurstöður sænsku rannsóknarinnar sem nefnd er í þriðja kafla þar sem 
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kom meðal annars fram að útflutningur fyrirtækja hafi aukist eftir því sem sendiskrifstofur 

opna (Fergusson og Forsild, 2014) en vert er að taka fram að enginn viðmælenda í þessari 

rannsókn sagði staðsetningar sendiskrifstofa hafa áhrif á ákvarðanir fyrirtækjanna á 

erlendum markaði, heldur væru það frekar markaðstækifærin. 

Eins og fram kemur í þriðja kafla hafa fræðimenn bent á gagnrýni á útflutningsþjónustu 

stjórnvalda eins og litla notkun og óljós markmið (Haddoud, Jones og Newbery, 2017). 

Vert er að minnast á í því samhengi að samkvæmt rannsókn sem var gerð fyrir starfshóp 

utanríkisráðherra og nefnd var í fjórða kafla, höfðu aðeins tæp 20% aðspurðra fyrirtækja 

nýtt sér viðskiptaþjónustuna (Utanríkisráðuneytið, 2017). Það er því vel hægt að ímynda 

sér að hægt sé að nýta þjónustuna meira og betur.   

Samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu, sem vitnað er í í fjórða kafla, er það 

meðal verkefna viðskiptafulltrúa að framkvæma markaðsrannsóknir, leita að 

umboðsmönnum og samstarfsaðilum, koma á viðskiptasamböndum og aðstoða við gerð 

kynningarefnis fyrir markaðssvæðin. Þá meta þeir samkeppnishæfni vöru með hliðsjón af 

kröfum markaðssvæðis, kanna áhuga markhóps erlendis á vörunni og 

viðskiptasamböndum er komið á ef áhugi er fyrir hendi. Einnig veita þeir ráðgjöf í 

kynningarmálum og taka að sér að fylgja fulltrúum fyrirtækja í tiltekin verkefni erlendis. 

Þegar þetta er lesið yfir með niðurstöður þessarar rannsóknar til hliðsjónar eru það helst 

viðskiptasamböndin sem eiga við. Samkvæmt upplifun flestra viðmælenda sem rætt var 

við í rannsókninni geta viðskiptafulltrúarnir hjálpað til við að mynda mikilvæg sambönd 

en færri höfðu reynslu af markaðsrannsóknum þeirra.  

 Eins og kom fram í fjórða kafla er mat utanríkisráðuneytisins að það þurfi að auka 

útflutning frá Íslandi um heila 1000 milljarða á næstu tveimur áratugum til þess að 

viðhalda lífsgæðum og hagvexti á Íslandi (Utanríkisráðuneytið, e.d.). Áhugavert er að 

skoða tillögur starfshóps utanríkisráðuneytisins varðandi styrkingu viðskiptaþjónustunnar 

út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar.  Til að mynda er lagt til að utanríkisþjónustan 

auki samráð við útflutningsfyrirtæki, kynningarmiðstöðvar, fagráðuneyti og Íslandsstofu 

um stefnumótun og aðgerðaráætlun, þ.m.t. ráðgjöf, hvað varðar átak í markaðssetningu 

og útflutningi menningarafurða. Yrði það eflaust fagnaðarefni fyrir lista- og 

menningargeirann, að minnsta kosti ákveðna viðmælendur í þessari rannsókn, ef þetta 

yrði að veruleika. Jafnframt er sögð þörf á að fjölga viðskiptafulltrúum, fyrst í Norður-
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Ameríku og Asíu. Það passar vissulega við upplifun ákveðinna viðmælenda þegar það 

kemur að mikilvægi þess að hafa aðila á staðnum til að kynna sér viðskiptafélaga og greiða 

götu samninga, þá sérstaklega í Asíu. Myndu þessir viðmælendur eflaust fagna því að fá 

fleiri viðskiptafulltrúa í þeirri fjarlægu heimsálfu. Starfshópurinn leggur einnig til eins og 

fyrr segir að markaðssvæði í opinberri viðskiptaþjónustu verði sameinuð og samstarf 

aukið til muna í svæðisbundnum teymum sendiskrifstofa. Það verður athyglisvert að sjá 

hvort þær breytingar gangi í gegn og ef svo er, hvaða áhrif þær hafa á þjónustuna.  

Eins og fram kom í þriðja kafla hafa stjórnvöld töluverðan ávinning á því að útflutningur 

fyrirtækja gangi sem best. Má nefna í því samhengi aukið flæði gjaldeyris inn í heimaland, 

örvun atvinnulífs á heimamarkaði og aukningu í efnahagsstarfsemi (Czinkota og 

Ronkainen, 2001). Það er því alveg eins mikilvægt fyrir íslensk stjórnvöld og íslensk 

fyrirtæki að útflutningsþjónusta haldi áfram og verði eins góð og hægt er. Rannsakandi 

lítur svo á að þessi rannsókn sé með hagnýtt gildi og geti þá helst nýst íslensku 

stjórnsýslunni við það að sjá hvað sé gert vel í viðskiptaþjónustunni og hvort það sé 

eitthvað sem mögulega væri hægt að gera betur. Einnig gæti hún komið sér vel fyrir 

íslensk fyrirtæki sem vilja herja á alþjóðlega markaði. Einnig lítur rannsakandi svo á að 

þessi rannsókn sé einnig með fræðilegt gildi, helst fyrir þá sem rannsaka 

útflutningsþjónustu stjórnvalda og upplifun fyrirtækja af þeim. Ekki finnast rannsóknir á 

upplifun íslenskra fyrirtækja á viðskiptaþjónustu íslensku sendiskrifstofanna eins og fram 

kemur í inngangi. Með þessari rannsókn er vonandi hægt að sýna fram á hvað 

utanríkisþjónustan með sinni viðskiptaþjónustu getur gert fyrir íslenskan útflutning og er 

það von rannsakanda að þessi rannsókn veiti góða innsýn inn í upplifun fyrirtækja á 

þjónustunni til þess að hægt sé að bæði viðhalda henni og jafnvel gera betur.  
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7.1  Frekari rannsóknir 
Útflutningur er gríðarlega mikilvægur íslenskum fyrirtækjum og á sama tíma mikilvægur 

íslensku hagkerfi. Það er hagur allra að íslensk fyrirtæki fái þjónustu og aðstoð stjórnvalda 

þegar kemur að utanríkisviðskiptum. Því skiptir máli að þjónustan sé sem best og henti 

sem flestum fyrirtækjum á flestum sviðum.  

Er það mat rannsakanda að vel sé hægt að rannsaka upplifun fleiri fyrirtækja á 

viðskiptaþjónustu íslensku sendiskrifstofanna eins og til að mynda nýsköpunar- og 

tæknifyrirtækja ásamt því að rannsaka betur upplifun einkafyrirtækja innan listageirans. 

Þá væri líka hægt að rannsaka á formlegan hátt upplifun sjálfra viðskiptafulltrúanna og 

jafnvel sendiherra af þjónustunni sem þeir veita. Einnig mætti rannsaka samband íslensks 

útflutnings við staðsetningar sendiskrifstofa. Þá verður jafnframt fróðlegt að sjá hvort að 

tillögur starfshóps utanríkisráðherra, sem nefndar voru hér að ofan, verði að veruleika og 

ef svo verður, hvaða áhrif þær hafa á upplifun fyrirtækja á viðskiptaþjónustunni. 
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Viðauki  

 

Viðtalsrammi        

1. Hvernig myndir þú lýsa fyrirtækinu sem þú starfar hjá? 

2. Hversu lengi hefur það verið starfandi? 

3. Hvenær hóf fyrirtækið útflutning/starfsemi erlendis? 

4. Hvernig kom það til að fyrirtækið nýtti sér viðskiptaþjónustu íslenskra 

sendiskrifstofa? 

5. Hvenær hefur þjónustan verið nýtt? Frá upphafi? Í ákveðinn tíma?  

6. Í hvaða tilgangi var það? 

7. Á hvaða mörkuðum fór það fram? 

8. Hversu erfitt/auðvelt var að fá þjónustu? 

9. Hafði þjónustan áhrif? Á þá t.d. árangur  

10. Hafði þjónustan áhrif á tengslanet? 

11. Aðstoðuðu sendiráðin eitthvað við upplýsingaöflun?  

12. Hefur fyrirtækið nýtt sér aðra útflutningsþjónustu stjórnvalda? 

13. Stóðst viðskiptaþjónusta íslensku sendiráðanna væntingar? 

14. Var eitthvað sem kom á óvart? 

15. Er eitthvað sem hefði getað farið betur? 

16. Myndir þú mæla með þjónustu sendiráðanna? 

17. Ætlar þú að nýta þér hana aftur? 

18. Finnst þér viðskiptaþjónusta íslensku sendiráðanna eiga rétt á sér? 

19. Myndi það stoppa þig á einhverjum markaði ef það væri ekki 

sendiráð/ræðisskrifstofa? 

20. Hvernig upplifir þú viðhorf stjórnenda annarra fyrirtækja til viðskiptaþjónustu 

sendiráðanna? 

21. Eitthvað að lokum? 
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