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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er að kanna samkeppnishæfni og markaðshneigð íslenskra 

hugbúnaðarfyrirtækja. Þessi rannsókn tekur á helstu þáttum sem snúa að hugbúnaðar-

iðnaðinum. Í þessari rannsókn er staða iðnaðarins skoðuð og reynt að draga upp mynd af vexti 

hans ásamt því að skoða útflutningstekjur og fjölda fyrirtækja og stafsmanna í þessari grein. 

Þessi ritgerð byggir líka á rannsókn á markaðshneigð hugbúnaðarfyrirtækja og sýnt er fram á 

tengsl markaðshneigðar við samkeppnisforskot í fræðilega kafla ritgerðarinnar. Síðan er 

fyrirtækið CCP skoðað en það hefur náð samkeppnisforskoti á sínu markaði og vaxið 

gríðarlega á síðustu árum.  
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Abstract  
The main purpose of this research is to look on competitive advantage and marketing 

orientation in the Icelandic software industry. This research take´s on most matters in the 

industry, and I try to show the growth. Also I show the rise of export of software products and 

the increasing number of companies in the industry. This essay is both qualitative research 

 and quantitative research. In this essay a market orientation research is used to explain how 

market orientated Icelandic software companies are. The use of the company CCP in case 

study is to show competitive advantage in the industry. 
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1.0 Inngangur   
Tilgangurinn með þessari rannsókn er að lýsa hugbúnaðariðnaðinum og kanna markaðs-

hneigð íslenskra hugbúnaðarfyrirtækja. Einnig að varpa ljósi á samkeppnishæfni (e. 

competetive advantage) iðnaðarins. Í framhaldi af þeirri skoðun verða einnig skoðaðir þættir 

sem hafa áhrif á samkeppnisforskot. Viðfangsefnið er að skoða hugbúnaðariðnaðinn út frá 

samkeppnishæfni, markaðshneigð og síðan samkeppnisforskoti. Þessir þrír þættir eru 

undirliggjandi í allri ritgerðinni og eru áhrifaþættir á nálgunina á viðfangsefninu. Reynt verður 

að tengja þessa þætti saman og sýna fram á tengsl þessara þriggja þátta. Rannsakandi hafði að 

leiðarljósi að reyna að birta mynd af stöðu hugbúnaðariðnaðar á Íslandi og framtíðarhorfum 

iðngreinarinnar.  

 

Í upphafi þessarar ritgerðar er samkeppnishæfni (e. competetivness) skoðuð og það umhverfi 

sem fyrirtækin búa við. Samkvæmt Michael Porter þá er eitt af því sem fyrirtæki verða að 

skoða er uppbygging iðnaðarins og hversu aðlaðandi hann er (Porter, 1985, 1990). Varpað er 

upp demanti Porter og skilgreining á honum, en hann gerir grein fyrir aðstæðum í 

framboðshlið og framleiðsluþáttum hagkerfis þjóðarinnar og einnig aðstæðum í 

eftirspurnarhlið kerfisins. Litið er til atvinnugreinanna, skipulags þeirra, einkenna 

fyrirtækjanna í landinu, ekki síst með tilliti til þeirrar samkeppni sem er innanlands (Runólfur 

Smári Steinþórsson, 2006).  Hugbúnaðariðnaðurinn er skoðaður út frá samkeppnishæfni og 

þeim þáttum sem hafa áhrif á starfsskilyrði iðnaðarins. Í þessari skýrslu er atvinnugreininni 

lýst og helstu þáttum sem einkenna iðnaðinn. Skoðaður er vöxtur og starfsskilyrði hans, með 

hliðsjón af kenningum Porter um samkeppnishæfni.   

 

Á eftir samkeppnishæfni er markaðshneigð (e.market orientation) skoðuð og hvernig hún 

tengist samkeppnisforskoti fyrirtækja og mun ég sýna fram á þau tengsl og þær rannsóknir 

sem hafa verið gerðar á því sviði. Einn þáttur hjá markaðsdrifnum fyrirtækjum er að rannsaka 

viðskiptavini sína. Kohli og Jaworski, (1990) gerðu rannsókn á markaðsdrifnum fyrirtækjum 

þar sem það kom fram að rannsókn á viðskiptavinum er lykilatriði fyrir þannig fyrirtæki. Að 

greina þarfir viðskiptavina og viðhorf er einn af mikilvægustu þáttunum. Markaðshneigðin 

(market orientation) er einkenni á fyrirtækjamenningu, sem birtist þannig að starfsmenn 

leggja sig fram við að veita viðskiptavininum, sem mestan ávinning af viðskiptum sínum 

(Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2004). Ef fyrirtæki eru að sinna þessum þætti þá má vænta þess 

að þau séu meira upplýst um þarfir viðskiptavinarins og aðgerðir samkeppnisaðila. Þetta er 
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einn af þeim þáttum sem styður við markaðsáherslur (e. marketing concept) fyrirtækisins 

(Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2004).  

 
Síðar í ritgerðinni er komið inn á samkeppnisforskotið (e. sustainable competetive advantage) 

og mikilvægi þess. Samkeppnisforskot (e. sustainable competetive advantage) er einn af 

mikilvægustu þáttum í rekstri fyrirtækja og margt getur haft áhrif á það. Markaðshneigð er  

einn af þeim þáttum sem geta haft áhrif á samkeppnisforskot fyrirtækja (Kohli og Jaworski, 

1990). Kjarninn í samkeppnisforskoti felst í því að færa viðskiptavini aukið virði eða gera 

hlutina betur og á hagkvæmari hátt en samkeppnisaðili (Porter, 1990). Þar sem 

markaðshneigð (e. market orientation) er einn áhrifaþáttanna á samkeppnisforskotið, þá er 

reynt að sýna það með rannsóknum. Fjöldi fræðimanna hefur sýnt fram á tengsl á milli 

markaðshneigðar og bættrar afkomu fyrirtækja (Narver og Slater,1990,1994; Kohli og 

Jaworski, 1993; Pelham og Wilson, 1996; Ruekert,1992). Þar sem þessar rannsóknir hafa sýnt 

fram á tengsl á milli þessara þátta, þá má segja að samkeppnisforskoti sé náð með 

markaðshneigð að hluta til. Í ritgerð Auðar Hermannsdóttur, Markaðshneigð fyrirtækja á 

íslenska tryggingamarkaðnum (2006), skrifar hún m.a.: Á síðustu áratugum hafa margir 

markaðsfræðingar haldið því fram að markaðshneigð (market orientation) sé árangursríkasta 

leiðin við að ná varanlegu samkeppnisforskoti (Baker og Sinkula, 1999; Maydeu-Olivares og 

Lado, 2003; Ozawa, Cross og Henderson, 2004; Pelham, 1997; Vorhies og Harker, 2000). Til 

að gefa betri skilning á samkeppnisforskoti er stuðst við raunverkefni (e.case) um 

leikjafyrirtækið CCP, sem hefur náð samkeppnisforskoti á sínum markaði. Mörg 

hugbúnaðarfyrirtæki eru með samkeppnisforskot á einhverjum sviðum. En  CCP er valið 

vegna þess að vöxtur fyrirtækisins hefur verið hraður og það er stöðugt að bæta sig eins og 

Day og Wensley (1998) nefna að þurfi til að viðhalda samkeppnisforskoti.  

 

Aðrir þættir eru skoðaðir eins og útflutningur hugbúnaðarfyrirtækja og síðan eru eigindleg 

viðtöl við einstaklinga sem þekkja vel til iðnaðarins og hafa starfað lengi innan hans. 

Eigindlegu viðtölunum er ætlað að styrkja ritgerðina og varpa ljósi á þróun og framtíðarsýn 

iðnaðarins. Í framhaldi af rannsókn á hugbúnaðariðnaðinum setti rannsakandi fram þrjár 

rannsóknarspurningar. En hluti af þessari rannsókn snýst um það að reyna að svara þessum 

spurningum sem allar tengjast hugbúnaðariðnaðinum. 

  

Fyrstu spurningunni er ætlað að upplýsa það hvort um vöxt sé að ræða í iðnaðinum. Einnig er 

henni ætlað að upplýsa um samkeppnishæfni iðnaðarins. Önnur spurningin kemur inn á 



                                

 

Ms ritgerð                                                                                                  Samkeppnishæfni og markaðshneigð

9

markaðshneigðina en megindleg rannsókn er undirstaðan að svari við þeirri spurningu. 

Síðasta spurningin snýr að samkeppnisforskoti í iðnaðinum en raunverkefnið og egindlegu 

viðtölin eru notuð til þess að reyna að varpa ljósi á það.  

 

 R1: Er vöxtur í hugbúnaðariðnaði og er hann samkeppnishæfur? 

R2: Eru íslensk hugbúnaðarfyrirtæki markaðshneigð? 

R3: Er dæmi um samkeppnisforskot í iðnaðinum? 

Við vinnslu ritgerðarinnar er notast við fyrirliggjandi gögn um hugbúnaðariðnaðinn. Þegar 

farið var af stað við öflun ganga, var ekki mikið til af gögnum um hugbúnaðariðnaðinn og 

kom það rannsakanda mjög á óvart. Þess vegna ákvað rannsakandi að setja sig í samband við 

aðila sem störfuðu við og þekkja þá vinnu sem var unnin hér á árum áður fyrir 

hugbúnaðariðnaðinn. Það er uppistaðan í egindlegu viðtölunum. En þau viðtöl juku verulega á 

innsýn rannsakanda á iðnaðinum. Það er von höfundar að yfirferð og efnistök ritgerðarinnar 

séu til þess fallin að varpa ljósi á hugbúnaðariðnaðinn og stöðu hans.  

 

 



                                

 

Ms ritgerð                                                                                                  Samkeppnishæfni og markaðshneigð

10

2.0 Samkeppnishæfni 

WEF(World Economic Forum global competiveness Report) skilgreinir samkeppnishæfni sem 

getu þjóða til að ná viðvarandi vexti þjóðartekna á mann (Iðntæknistofnun,2006). 

 

Í heimi þar sem aukin hnattvæðing á sér stað, hefur vægi landa í samkeppnishæfni aukist. Val 

á landi (e. nation) fyrir staðsetningu fyrirtækis er mjög mikilvæg og hefur áhrif á 

framtíðarsamkeppnishæfni fyrirtækis (Porter, mars-apríl 1990). Aðstæður í hverju landi geta 

haft áhrif á samkeppnishæfni. Þættir eins og menningarleg áhrif uppbygging og menntunarstig 

geta haft áhrif á val fyrirtækja. Dæmi um þætti sem geta haft áhrif er dreifing valds, einnig 

menningarleg og landfræðileg áhrif. Aðstæður í landinu og menntunarstig getur haft áhrif á 

val fyrirtækja á því landi sem það ætlar að starfa í. Einnig þau áhrif sem stjórnvöld geta haft á 

iðnaðinn (Quintin, 2003). En hlutverk stjórnvalda er ekki talið vera úrslitavaldur í 

samkeppnishæfni þjóða (e. national competetive advantage) en það má heldur ekki draga úr 

áhrifum þeirra. Stjórnvöld geta haft mikil áhrif á ákvarðanir sem geta síðan haft áhrif 

samkeppnishæfni (Porter, 1990 og Quintin, 2003). 

 

Sumir sjá samkeppnishæfni þjóða sem einstakt þjóðhagfræðilegt undur sem ræðst af 

gengismun og vöxtum í viðkomandi landi. Enn aðrir telja að samkeppnishæfni þjóða ráðist af 

vinnuafli eða auðlindum í viðkomandi landi.  Porter bendir á að vinnuafl er ekki ódýrt í 

Þýskalandi og að gengismunur og vextir hafa ekki verið Asíuþjóðum hagstæði. Porter er 

ósammála þeirri skoðun að það sé hægt að tala um samkeppnishæfni þjóða á þessum nótum. 

Hann telur að samkeppnishæfni sé afleiðing af hagstæðum aðstæðum í landinu þar sem 

fyrirtækið starfar og stefnu fyrirtækisins (Porter, 1990).  

 

En það eru ekki bara aðstæður í hverju landi sem hafa áhrif á samkeppnishæfnina. Þeir þættir 

sem hafa einnig áhrif á hugbúnaðariðnað, eins og annan hátækniiðnað, eru uppbygging 

tæknilegra háskóla og framboð á tæknimenntun í viðkomandi landi. Einnig hvernig 

uppbygging klasa (e. cluster) er í viðkomandi iðnaði. En vöxtur í hugbúnaðariðnaði getur 

verið hægari hjá þeim fyrirtækjum sem ekki hafa náð samkeppnisforskoti, heldur en þeirra 

sem hafa náð forskoti. Allavega þangað til að jafnvægi er náð í þróunar- og launakostnaði 

(Quintin, 2003). 
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2.1 Michael Porter og samkeppnishæfni 

Prófessor Michael Porter er meðal þeirra sem eru forsvarsmenn stefnumiðaðrar stjórnunnar og 

einn af þeim sem hefur haft mikil áhrif á það að hún er viðurkennd sem fræðigrein. Eftir hann 

liggja 17 bækur og yfir 100 greinar sem fjalla á einn eða annan hátt um þetta efni (Stonehouse 

og Snowdon, 2007). Árið 2001 var Michael Porter gerður að yfirmanni “Institute for Strategy 

and Competitivness (ISC). Hann hefur með áratugalöngu starfi sínu lagt framúrskarandi 

grundvöll að því hvernig hugsa má um stefnu og samkeppnishæfni fyrirtækja. Porter hefur 

einnig um langt skeið leitt rannsóknir og mat á samkeppnishæfni þjóða. (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003). Bók Michael Porter: „Competetive Advantage of Nations“ var afrakstur 

sex ára rannsóknavinnu á samkeppnishæfni þjóða sem var unnin í meira en 10 löndum 

(Stonehouse og Snowdon, 2007 og Porter, 1990).   

 

Að mati Porter er samkeppni kjarninn í velgegni eða mistökum fyrirtækja. Samkeppni 

ákvarðar viðeigandi aðgerðir fyrirtækisins og frammistöðu þess, eins og uppfinningar og þá 

menningu sem fylgir, einnig skiptir góð innleiðing miklu máli. Þættir sem skipta máli að mati 

Porter eru hversu aðlaðandi atvinnugreinin er fyrir langtíma hagnaðarvon og hvað hefur áhrif 

á samkeppni í iðngreininni. Sum fyrirtæki standa sig betur en önnur. Í grein sinni „What is 

strategy?“ talar hann um að fyrirtæki geti aðeins gert betur en samkeppnisaðilar með 

aðgreiningu sem þau geta viðhaldið til frambúðar (Porter, 1996). Eins og komið hefur fram 

talar Porter um það í bók sinni Competetive advantage (1985) að samkeppnishæfni sé geta 

fyrirtækisins til að búa til aukið virði fyrir viðskiptavininn sem er meira en sá kostnaður sem 

það tekur að framkvæma það (Porter,1980 og 1985). Það er grundvallaratriði að stjórnendur 

átti sig á þeim atriðum og þáttum sem fyrirtækið verður að ráða við til að standast 

samkeppnina og ná árangri. (Runólfur Smári, 2003). Fyrirtæki verður líka að skilja hvað það 

er við heimaland þess sem hefur áhrif á getu þess til að viðhalda varanlegu 

samkeppnisforskoti (Porter, 1990). 

 

2.2 Samkeppnishæfni almennt 

Samkeppnishæfni gengur út á það að skapa aðstöðu til viðskipta sem byggir á vinnuafli, tækni 

og þekkingu. Samkeppnishæfni byggir á framleiðni og ekki síst á því að skapa umhverfi til 

nýsköpunar (Porter, 1980 og Impra, 2004). Það eru ýmsar skoðanir á því hvernig fyrirtæki ná 

samkeppnisyfirburðum og halda þeim. Í grein eftir Hunt og Morgan (1995) tala þau um 
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kenningar samkeppnishæfninnar. Þar nefna þau sjö atriði sem skapa þetta umhverfi. Þau tala 

um markaðinn, eftirspurnina, upplýsingar sem viðskiptavinur hefur um vöruna sjálfa, 

fjármagn o.fl. Þarna eru þau að reyna að skilgreina það sem veitir fyrirtækjum 

samkeppnishæfni. Það sem þau eru þó frekar að fjalla um þarna er auðlindasýn Barney´s 

(1991) og þætti sem snúa að markaðshneigð (e. market orientation). Michael Porter hefur 

eingöngu horft til þeirra þátta sem gefa fyrirtækjum samkeppnisyfirburði og skoðað hvað það 

er sem veldur því. Michael Porter horfir á þá þætti og aðstæður sem skapa þessa 

samkeppnishæfni. Það er meðal þess sem kemur fram í kenningum hans um 

samkeppnisyfirburði ríkja. Hann talar um að það sé samspil ýmissa þátta sem skapar 

samkeppnishæfni lands og þjóða og skýri það af hverju sum ríki virðast ná betri árangri en 

önnur.  

 

Samkvæmt kenningum Porter, sem koma fram í bók hans The Competitive Advantage of 

Nations (Porter 1990), eru það nokkrir þættir sem hafa áhrif á hugsanlega afkomu fyrirtækja. 

Hæfni þeirra ásamt staðsetningu eru áhrifaþættir ásamt eftirspurn á heimamarkaði. 

Uppbygging fyrirtækisins og samkeppni í iðngreininni hefur líka áhrif. Hversu auðugt landið 

er af framleiðsluþáttum hefur áhrif á getu þess til að keppa á alþjóðamörkuðum (Porter, 

1990). Í grein sinni „New global strategies for competitive advantage“ veltir hann upp 

spurningum um samkeppnishæfni og hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á samkeppnishæfni. 

Að hans mati eru það nokkrir þættir sem skipta meginmáli. Þetta er það sem Porter nefnir 

Demantinn (e. national dimond):  

 

Framleiðsluþættir: Porter bendir á hæfileikann til þess að skapa stöðugt eitthvað nýtt og 

uppfæra og nýting þátta eins og vinnuafls. Hversu auðugt land er af framleiðsluþáttum hefur 

áhrif á getu þess til samkeppni á alþjóðamörkuðum. Hann tekur einnig tillit til menntunarstigs 

vinnuaflsins og gæða samgöngukerfa. Náttúruauðlindir skipta einnig miklu máli. Porter 

leggur áherslu á sköpun framleiðsluþátta með þjálfun, rannsóknum og nýsköpun. 

 

Eftirspurnarþættir: Þessi þáttur snýr að heimamarkaðinum. Þættir á heimamarkaði sem geta 

haft jákvæð áhrif á alþjóðlega samkeppnishæfni fyrirtækja eru t.d. mikil eftirspurn/stærð 

markaðar og kröfuharðir neytendur. Fyrirtæki sem geta komist af og blómstrað í mjög 

samkeppnismiklu umhverfi heima fyrir, komast upp á lagið og njóta þess á erlendri grundu og 

eru því samkeppnishæfari fyrir vikið (e. uppsala theory). Porter segir að samkeppni velti á 

viðskiptavinum markaðarins og eftirspurn hans en ekki stærð markaðarins 
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Tengdar atvinnugreinar og stoðgreinar: Nálægð við hæfa birgja, starfsmenn og fyrirtæki í 

skyldum greinum, gerir landið eftirsóknarvert fyrir fyrirtæki. Þessir þættir geta verið bæði 

tæknilegir og markaðslegir. Fyrirtæki sem vinnur í svona umhverfi verður samkeppnishæfara 

með náinni samvinnu við birgja, stöðugri þróun vara og góðu upplýsingaflæði. 

 

Skipulag, stefnumótun og stefna fyrirtækja og samkeppnisaðilar: Porter segir að engin 

ein leið sé réttari en önnur hvað varðar stjórnun, skipulag eða stefnu. Þetta veltur á því hvað 

gengur fyrir þennan ákveðna markað í þessu landi á hverjum tíma. Skipulag skiptir einnig oft 

máli, eins og lög og reglur og stjórnarfar í viðkomandi landi og getur það haft mikil áhrif á 

það hvort fyrirtæki vaxi og dafni. Mikil og opin samkeppni á markaði er líka eftirsóknarverð, 

þar sem að slíkar aðstæður knýja fyrirtæki til þess að vera á tánum. Það að ný atvinnugrein líti 

dagsins ljós ýtir undir þróun innlendra birgja sem vilja ólmir mæta þörfum 

atvinnugreinarinnar hvað varðar framleiðslu, markaðssetningu og dreifingu.   

 

Heppni: Tilviljun getur líka ráðið því af hverju fyrirtæki eða klasar verða til í einu landi 

frekar en öðru. Fyrirtækin verða oft til í því landi þar sem hugmyndin að þeim kviknar og það 

hefur oft lítið að gera með áður nefnda þætti. 

 

Stjórnarfar: Ríkisstjórnir geta haft mikil áhrif á framgang fyrirtækja eða klasa innan 

landamæra þeirra. Þær geta t.d. lagt sitt að mörkum til þess að bæta þá þætti sem nefndir voru 

hér að ofan. 

 

Framleiðsluþættir

Tengdur stoðiðnaður

Skipulag, stefna 
fyrirtækja og 

samkeppnisaðilar

Stjórnarfar

Heppni

Eftirspurnarþættir

 

Mynd 1 Endurgerð mynd úr grein Michael E Porters New global strategies for competitive advantage 
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Það er samspil þessara þátta sem hefur áhrif á það hvort land er samkeppnishæft eða ekki. En 

síðan er það hvernig fyrirtækið sjálft stendur sig í samkeppni á viðkomandi markaði. Það geta 

líka verið aðrir þættir sem þarf að huga svo að fyrirtæki geti keppt í tilteknum markaði.  

 

2.3 Aðrir samkeppnisþættir.  

Michael Porter talar í grein sinni “What is Strategy” um að 

það séu fleiri þættir sem skipta máli þegar kemur að 

samkeppnisyfirburðum fyrirtækja. Hann tekur dæmi um 

Southwest og spyr: “Hvað er kjarnafærni Southwest 

flugfélagsins?” (Porter, 1996). Hann svarar því til að allir 

þættir í rekstri fyrirtækisins skipti máli. Allt fyrirtækið 

verður að stefna að sama markamiðinu. Lykillin að 

samkeppni er líka að líta á þann iðnað eða iðngrein sem 

kepp er á. Uppbygging iðnaðarins hefur sterk áhrif á 

hvernig samkeppnisreglur þróast í iðnaðinum og einnig 

hugsanlega möguleika fyrirtækisins (Porter, 1980). Þeir þættir sem hafa áhrif á 

samkeppnishæfni fyrirtækja í ákveðinni atvinnugrein eru byggðir upp á fimm þáttum. Þetta er 

það sem Porter kallar fimm krafta líkanið (e. five forces).  

 

Þegar þessari greiningu er beitt, þá er verið að skoða þá þætti sem geta haft áhrif á fyrirtækið í 

iðngreininni. Það geta verið mismundandi hlutir sem hafa áhrif eftir iðngreinum. En það þarf 

ekki alltaf að vera augljóst hvaðan mesta ógnin kemur (Porter, 2008). Kenningin, sem liggur 

til grundvallar líkaninu, er að allar atvinnugreinar eigi það sameiginlegt að sömu fimm 

grundvallarþættirnir stýri því hversu auðvelt það er að mynda hagnað umfram 

fjármagnskostnað, eða gróða. Fyrstu fjórir þættirnir eru utanaðkomandi og eru þeir styrkur 

kaupenda, styrkur birgja, það hversu auðvelt er fyrir nýja aðila að koma inn á markaðinn og 

samkeppni við vörur sem komið geta í stað þeirrar sem framleidd er. Fimmti þátturinn er 

samkeppnisharka innan greinarinnar. Þetta líkan var hannað af Michael Porter árið 1980 og 

hefur verið notað af fræðimönnum til þess að greina samkeppnishörku á svokölluðum 

fákeppnismörkuðum, þar sem þátttakendur eru nægilega fáir til þess að geta með aðgerðum 

sínum haft bein áhrif á hegðun annarra þátttakenda (Porter, 1980, 2008 og Þorsteinn 

Siglaugsson, 2007). Fjöldinn allur af greinum hefur verið skrifaður um samkeppnishæfni Í 

greininni “How to gain a competetive advantage“ talar Hooshang Beheshti (2004) um að 

Samkeppni
á milli 

núverandi 
samkeppnisaðila

Birgjar

Inngöngu
ógnanir

Staðkvæmd
arvörur

Kaupendur

Mynd 2  Fimm krafta líkan Porters 



                                

 

Ms ritgerð                                                                                                  Samkeppnishæfni og markaðshneigð

15

fyrirtæki nái yfirburðum með virku kostnaðareftirliti. Í annarri grein eftir Frank Huber og 

Andreas Hermann, (2000) er talað um virði og að það sé munur á virði sem við færum 

viðskiptavini, eins og talað er um í kenningum Porter, skynjun viðskiptavinarins og upplifun 

hans. Þeir tala um að til að ná samkeppnisforskoti, þá verðum við að skilja mikilvægi 

viðskiptavinarins og byggja upp stefnu sem tekur mið af þessu. Barney og Hesterly, (2006) 

tala um mikilvægi þess að byggja upp sérstaka eða einstaka yfirburði sem ekki sé svo auðvelt 

að herma eftir. Hjá tæknifyrirtækjum er geta til að framleiða og markaðssetja nýjar vörur fyrir 

skilda markaði, svar við breytilegum þörfum markaðarins og er lykill að velgengni fyrirtækja 

(Subin og Workman, 2004). En samkeppnishæfni er ekki eingöngu kenningar, heldur 

samansafn aðgerða og áhrifaþátta sem hafa áhrif á afkomu og rekstur fyrirtækis í tilteknu 

landi og tiltekinni iðngrein.  

 

2.4 Samkeppnishæfni Íslands.  

Michael Porter hefur ásamt Christian Ketels, (2007) skrifað dæmisögu um Ísland með áherslu 

á samkeppnishæfni þess, en greinin heitir “Iceland: Small fish in a global Pound”. Þar talar 

hann um helstu samkeppnisþætti og vöxt Íslands. Að hans mati eru margar vísbendingar um 

það að Ísland sé samkeppnishæft. Skilaboð Porter snúa að jákvæðri þróun klasa hér á landi en 

að takmörkun á erlendum fjárfestingum séu áhyggjuefni (Runólfur Smári, 2006). Hann talar 

um auknar fjárfestingar Íslendinga erlendis. Hann bendir á það að ef Íslendingar hafi 

þekkingu fram að færa að heiman til að ná árangri í þessum fjárfestingum, þá sé það dæmi um 

samkeppnishæfni þjóðarinnar (Runólfur Smári, 2006). Í skýrslu sinni talar hann um að 

samkeppnishæfni landsins sé tilkomin vegna ýmissa aðgerða á síðastliðnum árum. 

  Helstu atriði     

1994 Samþykkt EES samningsins   

1995 Breyting á reglum um fjárfestingar erlendra aðila 

2001 Breyting á bankalögum   

2004  Einkavæðing bankakerfisins   

 

Á ráðstefnu sem haldin var hér á landi talaði Porter um að Íslendingar ættu að halda áfram að 

uppfæra og bæta grundvöllinn og skilyrðin sem atvinnulífið byggir á. Að Íslendingar ættu að 

efla sig á sviði nýsköpunar um leið og leitað væri leiða til að auka samvirkni í efnahagslífinu á 

grunni heilbrigðra viðskiptahátta og samkeppni (Runólfur Smári, 2006). Í framhaldi af 

skilaboðum Michael Porter er rétt að skoða skýrsluna “Samkeppnisstaða þjóða. Ísland í 

alþjóðlegum samanburði” sem byggir á útgefnu efni frá World Economic Forum (WEF) fyrir 
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tímabilið 2007-2008. Þar kemur fram að Ísland er í 23. sæti og hefur Ísland þar fallið á 

þessum lista miðað við fyrri ár. 

 

Breytinguna má rekja að einhverju leyti til breytts grundvallar í mælingum WEF. Gera má ráð 

fyrir því að nýja vísitalan gefi skýrari mynd af samkeppnishæfni Íslands. Styrkur Íslands liggur 

meðal annars í sterkri stöðu hvað varðar grunnmenntun og tæknilegan viðbúnað. Það sem 

veikir stöðuna er meðal annars efnahagsskilyrðin og stærð heimamarkaðarins (World 

Economic Forum, 2008a).  

 

 

 

 

 

 

Ef við skoðum lista undanfarinna ára, þá hefur Ísland verið meðal þeirra bestu. Ef við skoðum 

árið 2006 kemur í ljós að í samkeppnisvísitölu hagvaxtar eru afgerandi árangursþættir sem 

hafa þróast jákvætt á tímabilinu. Breytingin á samkeppnisvísitölu rekstrar er minni á 

tímabilinu og sýnir t.d. sama sæti árin 2000, 2002 og 2005. Almennt er Ísland í hópi þeirra 

bestu hvað varða samkeppnishæfni og starfsskilyrði (Iðntæknistofnun, 2006 og  World 

Economic Forum, 2008a). Þetta staðfesta skilaboð Porter hér að framan um  samkeppnisstöðu 

Íslands. 

  Sæti Einkunn 

2007 23 5,02 

2006 14 5,40 

2005 7 5,48 

2004 10 5,44 

2003 8 5,36 

Tafla 1 Tafla sýnir sæti Íslands á lista WEF 
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3.0 Markaðshneigð 

Þrátt fyrir mikilvægi markaðshneigðar sem hluta af velgegni fyrirtækis þá hefur henni ekki 

verið veitt mikil athygli fyrr en núna á seinustu árum. Á síðustu 15 árum hafa nýjar kenningar 

komið fram. Þetta eru kenningar sem leggja áherslu á yfirburðaframmistöðu og byggja á 

samspili markaðsvinnu og markaðsstefnu og kenningum um uppbyggingu skipulagsheildar. 

Þessar kenningar hafa fengið heitið auðlindasýn fyrirtækisins og samkeppnisfærni fyrirtækja. 

Þessar kenningar einblína bæði á getu fyrirtækisins og eignir þess, jafnt óáþreifanlegar og 

áþreifanlegar, sem leið til að ná samkeppnisforskoti (Barney, 1991, Slater og Narver, 1994).   

 

Út frá þessum kenningum um auðlinda- og samkeppnishæfni hefur kenningin um 

markaðshneigð orðið til. Markaðshneigð (e. market orientation) má lýsa sem einkenni á 

fyrirtækjamenningu, sem birtist þannig að starfsmenn leggja sig fram við að veita 

viðskiptavininum, sem mestan ávinning af viðskiptum sínum við fyrirtækið. Markaðshneigð 

má einnig lýsa sem hegðun er styður markaðsáhersluna (e. marketing concept) (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2004).  

 

Umfang markaðshneigðar og áhrif hafa verið rannsökuð af bæði Narver og Slater (1990) og af 

Kohli og Jaworski, (1990, 1993). Einnig hefur fjöldinn allur af fræðimönnum skoðað og ritað 

um markaðshneigð, svo sem Day (1994), Hunt og Morgan (1995) og Huston (1986) svo fáir 

séu nefndir. En þeir aðilar sem hvað mest er vitnað í, eru þeir Kohli og Jaworski og er það 

helst fyrir rannsóknir þeirra og þær tvær greinar sem þeir skrifuðu. Sú fyrri var skrifuð árið 

1990 og heitir Market orientation; The construct reserarch propostions and managerial 

implications og sú síðari var skrifuð árið 1993 og heitir Markor a measure of market 

orientation. Þá er töluvert vitnað í tvær greinar Narver og Slater. Sú fyrri var skrifuð árið 

1990 og heitir The effect of market orientation on business profitability og sú síðari var 

skrifuð árið 1994 og heitir Does competitive environment moderate the market orientation-

performance relationship? Þessir aðilar hafa skrifað mjög mikið um markaðshneigð og liggur 

fjöldinn allur af greinum eftir þá.  

 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar sem hafa verið að kanna hvort um jákvæð tengsl er að 

ræða á milli þess að nota markaðshneigð í fyrirtækjum og jákvæðri afkomu. Í lok áttunda 

áratugarins  og án þess að vita mikið af hvor af öðrum, voru þrjú tveggja manna teymi sem 

unnu þrjár rannsóknir, þar sem þróaðir voru mælikvarðar til að mæla markaðshneigð. 
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Kohli, Jaworski og Kumar birtu MARKOR, sjálfstæðan 20 atriða skala árið 1993. Kohli og 

Jaworski höfðu áður lagt fram líkan af staðreyndum sem hafa áhrif á markaðshneigð. Þeir 

lögðu spurningar fyrir 222 fyrirtæki í Bandaríkjunum en síðar skoðuðu þeir einnig fyrirtæki á 

Norðurlöndum. Þeirra markmið var að reyna að mæla áhrif markaðshneigðar og leggja grunn 

að mælikvarða til þess að notast við það.   

 

Narver og Slater þróuðu 15 atriða skala sem þeir notuðu til að mæla 9 ólíkar mælingar til að 

skýra arðsemi. Þeir skoðuðu kaupendur og seljendur, markaðsvöxt og breytingar á vöxt 

fyrirtækjanna. Þeir lögðu 371 spurningu fyrir 140 stjórnendur. Niðurstöðurnar voru birtar árið 

1990. Þeir fundu martæk tengsl á milli markaðshneigðar og afkomu. 

 

Farley og Webster þróuðu skala sem mældi viðskiptahneigð. Þeir könnuðu áhrif 

fyrirtækjamenningar á frammistöðu fyrirtækisins. Þeir könnuðu skala sinn fyrst í Japan sem 

var 9 atriða mælikvarði sem var þróaður úr lista af 30 atriðum. Þeir lögðu könnunin fyrir 138 

stjórnendur japanskra fyrirtækja og voru niðurstöðurnar birtar árið 1993. Seinna var þessi 

mæling notuð í USA, Þýskalandi, Frakklandi, Englandi, Indlandi, Víetnam, Tælandi, Hong 

Kong og Kína. 

 

Þar sem oftast er vitnað í Narver og Slater og svo Kohli og Jaworksi, þá hef ég ákveðið að 

notast við þá í fræðilega kaflanum. Auk þess hafa Farley og Webster fremur rannsakað áhrif 

fyrirtækjamenningar sem er ekki efni þessarar ritgerðar. Rannsóknir þeirra Kohli og Jaworski 

(1990 og 1993) og síðan Narver og Slater (1990 og 1998) og annarra hafa sýnt fram á jákvæð 

tengsl á milli markaðshneigðar og rekstrarárangurs. Síðan Kohli og Jaworksi og síðar Narver 

og Slater, hófu sínar rannsóknir hafa þessi tengsl verið rannsökuð í fjölmörgum löndum og í 

fjölda starfsgreina og flestar þeirra hafa sýnt tengsl á milli markaðshneigðar og bættrar 

afkomu. Hér fyrir neðan, í töflu 2, má sjá helstu rannsóknir sem hafa verið gerðar sem sýna 

jákvæð tengsl á milli markaðshneigðar og afkomu fyrirtækjanna. 
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Tafla 2 Tafla sýnir rannsóknir á markaðshneigð heimild Yiming Tang, (2003). 

Rannsókn  Land Úrtak   Mælikvarði sem var 
notaður 

Hvað var mælt MO/Tengsl við 
frammistöðu 

Naver and 
Slater USA  113 SBU in 1  Literature    ROA    Positive    

-1990   
corporation    review      

        

Ruekert  USA  5 SUBs in 1 company 
Discussion with 
managers 

Sales growth, 
profitability Positive    

-1992   
    

              

Jaworski and 
Kohli USA  222+230 firms  

Kohli and Jaworski 
1990 MS, ROE, etc    Positive    

-1993   (two samples)                

Narver and 
Slater 

USA  107 SUBs in 2  Narver and Slater 
(1990) 

ROA, sales growth, Positive    

-1994   corporations        new product success     

Raju et al       USA  
176 hospitals    

Kohli  (1993) 
ROI, service    

Positive    

-1995             quality morality     

Deshpande  Japan  50 “quadrads”  Literature review Profitability,    
Positive(customer 
view) 

et al (1993)    from public firms 
and their customers  

        size, MS, relative 
growth rate  

      

Chan and Ellis Hong  73 textile  companies Narver and slater 
(1990,1994) 

Sales growth, market 
share, 

Positive    

-1998 
Kong                

    

Pelham and  
Wilson USA  

68 small firms  Narver and slater 
(1990) 

  Sales growth, New 
product 

Positive   

-1996   
          success, Profitabillity 

    

 

Í samræmi við Kohli og Jaworski (1990, 1993) hefur skilningur markaðarins á upplýsingum 

og miðlun þeirra eðlileg tengsl við innleiðingu og viðbrögð. Narver og Slater (1990, 1994) eru 

þeirra skoðunar að miðlun upplýsinga frá viðskiptavininum og samkeppnin leiði af sér 

fullnægjandi ávinning og hvatningu til að samhæfa aðgerðirnar til að ná stöðugri aukningu á 

verðmætasköpun fyrirtækisins. Með því að innleiða hugsunarhátt  markaðshneigðar (e. market 

orientation) mun skipulagsheildin afla meiri upplýsinga og skilnings á því umhverfi sem 

fyrirtækið starfar í. Með þessu munu fyrirtækin afla sér ávinnings umfram þann kostnað sem 

fer í að afla þessara viðbótargagna. (Houston, 1986). 

  
3.1 Rannsóknir Kohli og Jaworski  

Kohli og Jaworski tala um nokkur atrið sem þarf að hafa í huga í sambandi við 

markaðshneigð. Samkvæmt þeim þarf að vinna skipulega. Þeir tala um fjögur atrið sem þarf 

að framkvæma.  

1. Finna út hvað viðskiptavinurinn vill. 
2. Byggja upp viðskiptaeiningu sem færir viðskiptavininum það virði sem hann óskar eftir. 
3. Fylgjast með og bregðast við núverandi og hugsanlegri samkeppni. 
4. Aðlagast því ferli sem skapast þegar markaðsaðstæður breytast  
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Þegar notast á við mælieiningu í markaðshneigð (e. market orientation) er horft til þess hvort 

fyrirtæki séu kerfisbundið að afla sér upplýsinga um viðskiptavini sína og fylgjast með 

markaðsumhverfinu. Einnig er horft til þess hversu vel fyrirtækið er að miðla upplýsingum 

um markaðinn á milli deilda í fyrirtækinu eða til einstakra hópa. Með því að innleiða 

hugsunarhátt markaðshneigðar (e. market orientation), þá eru þetta þau atrið sem gefa 

fyrirtækjum varanlegt samkeppnisforskot (Kohli og Jaworski, 1990). 

 

Samkvæmt þeim Kohli og Jaworski (1990, 1993) snýst þetta um að fylgjast með 

viðskiptaumhverfinu á markvissan hátt og um miðlun þekkingar á milli deilda og starfshópa, 

ásamt því hvernig fyrirtækið bregst við upplýsingum og hvernig það notar þær síðan. 

Byrjunarreiturinn er að vera meðvitaður um þann markað sem fyrirtækin starfa á. Gera þær 

kannanir og safna þeim upplýsingum sem þarf til þess að skilja hvernig hann virkar og um 

breytingar í umhverfinu. Því næst að miðla kerfisbundið á milli deila þeim upplýsingum sem 

aflað er og eins þeim sem verða til innan skipulagsheildarinnar. Miðlun upplýsinga þarf að 

vera stöðugt ferli innan skipulagsheildarinnar. Að endingu tala þeir um viðbrögð fyrirtækisins 

við þeim gögnum sem safnað er. Þeir Kohli og Jaworski tala um að það sé ekki nóg fyrir 

skipulagsheildina að ætla sér að innleiða þá þætti sem snúa að markaðshneigð, heldur þarf 

fyrirtækið að vinna markvisst að markaðshneigð, (Kohli og Jaworksi, 1990).  

 

Kohli og Jaworski setja fram niðurstöður rannsókna sinna í grein sinni Market Orientation: 

Antecedents and consequences, Þar koma fram þrír meginþættir sem þeir telja helstu 

forsendur árangurs markaðshneigðar. 

a) Æðstu stjórnendur og afstaða þeirra 

b) Samspil á milli deilda og miðlun upplýsinga 

c) Skipulag fyrirtækisins og viðbragð 

 

a) Niðurstöður þeirra sýndu að hugsunarháttur æðstu stjórnenda skiptir miklu máli. Þeir 

tala um mikilvægi þess að stjórnendur séu fylgjandi innleiðingu á þeim þáttum sem 

snúa að gagnaöflun. Rétt hugafar stjórnenda til markaðshneigðar skiptir miklu máli 

við innleiðinguna. Jaworski talar um mikilvægi æðstu stjórnenda í að móta og skapa 

verðmæti í markaðshneigðu umhverfi. Ef ekki eru skýr skilaboð frá æðstu 

stjórnendunum um mikilvægi þess að sinna þörfum viðskiptavinarins, þá eru ekki 

miklar líkur á því að fyrirtækið verði markaðshneigt. Stjórnendur verða að vera 

tilbúnir til þess að taka áhættu eins og t.d í að innleiða nýja vöru á markaðinn. Þannig 
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hvetja þeir undirmenn sína til að sýna frumkvæði og meiri líkur eru á að þeir komi 

fram með nýjar hugmyndir að vörum.   

b) Samspil deilda skiptir miklu máli og miðlun upplýsinga þvert á skipulagsheildina er 

nauðsynleg. Rígur á milli deilda getur dregið úr markaðshneigð fyrirtækisins og getur 

dregið úr viðbrögðum deilda við þörfum markaðarins. Samskipti á milli deilda, bæði 

formleg og óformleg, skipta miklu máli. Því meiri sem samskiptin eru, þeim mun 

meiri líkur eru á að deildirnar skiptist á markaðsupplýsingum.  

c) Afstaðan inni í fyrirtækinu sjálfu skiptir miklu máli. Ekki er talið að uppbygging 

fyrirtækisins skipti miklu máli, þar sem markaðshneigð snýst um að gera hlutina 

öðruvísi og bregðast við. Afstaða til umbunar skiptir máli og er gagnleg í því að móta 

hegðun starfsmanna. Þeir tala um að það skipti máli hvernig stjórnendur eru 

verðlaunaðir. Ef þeir eru verðlaunaðir fyrir skammtímagróða þá er hætta á því að þeir 

hugsi ekki um þarfir og ánægju viðskiptavina og  horfi síður til framtíðar og þess að 

setja langtímamarkmið. Það eru margir þættir sem geta haft áhrif á framgang 

markaðshneigðar í fyrirtækjunum. Einnig tala þeir um að það skipti máli hvernig 

fyrirtæki nýta þær upplýsingar sem þau afla. Stundum setji þau kraft í að afla 

upplýsinga en vinni síðan ekki úr þeim til þess að öðlast betri skilning á 

markaðsaðstæðum hverju sinni.  

 
Mynd 3 Markaðshneigð samkvæmt Krohli og Jaworski 

 

Niðurstöður Kohli og Jaworski sýndu að samspil viðbragða viðskiptavina, starfsfólks og 

fyrirtækis skiptir miklu máli. Allt þetta hefur áhrif á það hversu vel tekst til. Allt verður að 

haldast í hendur til þess að innleiðing og sú vinna sem farið er í skili ætluðum árangri (Kohli 

og Jaworksi, 1990). Könnun þeirra Kohli og Jaworski og einnig annara (sjá töflu2) sýndi það 

að markaðshneigð hafði áhrif á ánægju viðskiptavina og starfsfólks og fyrirtæki náðu aukinni 

markaðshlutdeild. Einnig skipti þetta miklu máli við innleiðingu á nýjum vörum. Einnig 

reyndust meiri samskipti á milli deilda auka ánægju starfsfólks.  
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3.2 Rannsóknir Narver og Slater 

Narver og Slater (1990) birtu sínar rannsóknir um svipað leyti og Kohli og Jaworski. Þeir 

sýndu fram á marktæk tengsl á milli markaðshneigðar annars vegar og arðsemi, sölu og 

velgengni nýrra vara hins vegar. Í sinni nálgun lögðu þeir áherslu á þrjá hegðunarþætti; 

viðskiptavinahneigð, samkeppnishneigð og samþætt markaðsstarf (e. interfunctional 

coordination) (Þórhallur Örn Guðlaugson (2004) og Narver og Slater (1990). Í greininni tala 

Narver og Slater um að megindlegar rannsóknir á markaðsstarfi (e. quantitative research) hafi 

sýnt fram á jákvæð tengsl markaðshneigðar og árangurs. Ennfremur að niðurstöður sýni fram 

á að tengslin eru óháð mörkuðum eða tegund starfsemi (Narver og Slater, 1998).  

 

 

 

 

Mynd 4 Grunnstoðir markaðshneigðar samkvæmt kenningum Narver og Slater. 

 

Narver og Slater hafa skrifað mikið um markaðshneigð og helstu greinar þeirra eru The effect 

of a market orientation on business profitability (1990) og Does competitve enviroment 

domerater the market orientation perfomance relationship? (1994). Þeir eru með líkar 

skoðanir og Kohli og Jaworski og eiga það sameiginlegt að hafa rannsakað og reynt að mæla 

og skilja þetta hugtak markaðshneigð til hlítar. Í fyrrnefndri grein frá árinu 1990 birta þeir 

niðurstöður rannsóknar þeirra. Þar tala Narver og Slater um að forsenda þess að ná árangri og 

auknum hagnaði sé það að ná langtímasambandi við viðskiptavin, þar sem hagsmunir beggja 

fara saman til lengri tíma. Þeir horfa á markaðshneigð með öðrum augum heldur en Kohli og 

Jaworski, (1990, 1993). Þeirra skoðun er að markaðshneigð samanstandi af þremur 

hegðunarþáttum:  
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a) Afstöðu viðskiptavina 

b) Afstöðu samkeppnisaðila 

c) Hagnýtri samhæfingu 

Auk þessara þátta þá telja þeir að það séu tveir þættir sem ráði ákvarðanatöku, það er 

hagnaðarsjónarmið og langtímasjónarmið. Í niðurstöðum rannsóknar þeirra eru nánari 

útskýringar á þessum þremur hegðunarþáttum. 

a) Afstaða viðskiptavina (e. customer orientation) er fullnægjandi skilningur á 

viðskiptahópi og að geta fært þeim stöðugan virðisauka og þeim breytingum sem geta 

orðið yfir ákveðinn tíma. Day og Wensley (1998) tala um að skilja fullkomlega 

virðiskeðju viðskiptavinarins. Með þessu er átt við að skilja hverjir eru 

viðskiptavinirnir og hvað þeir vilja núna og eins að skilja hvað þeir vilja í framtíðinni.  

b) Afstaða samkeppnisaðila (e. competitor orientation) er að skilja styrkleika og 

veikleika til skamms tíma og einnig að skilja langtíma getu og stefnumörkun, að skilja 

hverjir eru núverandi og framtíðar samkeppnisaðila.  

c) Hagnýt samhæfing (e. interfunctional coordination). Möguleikar seljenda til að auka 

virði fyrir viðskiptavina sína skiptir máli og þess vegna getur hver starfsmaður lagt sitt 

af mörkum til þess að það geti tekist. Samhæfing allra þátta skipulagsheildar skiptir 

máli. Það að skapa virði fyrir viðskiptavini er meira en bara markaðssetning. 

Samhæfing er eins og sinfóníuhljómsveit, þátttaka allra tónlistamanna skiptir miklu 

máli. Þess vegna er aðalmálið að öll skipulagsheildin sé einbeitt í að ná árangri 

(Webster, 1988). 

 

Þessir þættir eru það sem Narver og Slater telja skipta miklu máli ef markaðshneigð á að 

virka. Það eru oftast langtímasjónarmið (e. long-term focus) sem ráða bæði fjárhagslegum 

ávinningi og innleiðingu þessar þriggja áhersluatriða (Kohli og Jaworski, 1990 og Huston, 

1986).  
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3.3 Kenningar markaðshneigðar 

Kohli and Jaworski (1990) skilgreina markaðshneigð sem víðtæka þekkingaröflun á 

markaðsvitneskju sem snertir núverandi þarfir og framtíðarþarfir viðskiptavina, miðlun á 

þekkingu innan skipulagsheildar og viðbrögð við þeim. Þeir skilgreina og mæla 

markaðshneigð með þremur grunnþáttum sem snúa að markaðsupplýsingum, þ.e. eigin 

framleiðsla, miðlun og viðbrögð.  

 

Aðeins öðruvísi skilgreining kemur fram hjá Narver and Slater (1990). Þeir skilgreina 

markaðshneigð sem fyrirtækjamenningu sem á áhrifaríkan og skilvirkan hátt skapar 

nauðsynleg hegðun til að skapa aukið virði fyrir kaupendur vegna betri frammistöðu 

viðskiptaeiningarinnar. Þeir skilgreina þrjú aðalatriði sem eru afstaða viðskiptavina, afstaða 

samkeppnisaðila og hagnýt samhæfing. Þeir bæta við tveimur ákvörðunarþáttum sem eru 

hagnaðarsjónarmið og langtímasjónarmið. Narver og Slater tala um að afstaða viðskiptavina 

og samkeppnisaðila sé þær upplýsingar sem aflað er um þessa tvo hópa. Þeir tala einnig um að 

afstaða fyrirtækisins ráðist af þessum upplýsingum og að það þurfi fleiri deildir að koma að 

markaðshneigð heldur en aðeins markaðsdeildin.  

Narver og Slater, eins og Kohli og Jaworski, komast að því að litið er á hagnað sem fylgifisk 

markaðshneigðar eða afleiðingu hennar. Narver og Slater benda á að það eigi frekar að horfa á 

hagnaðinn sem hluta af markaðshneigðinni og þá staðreynd að vera í viðskiptaumhverfi. Báðir 

þessir aðilar reyndu að skilgreina hugtakið og hvernig innleiðing þess inn í fyrirtæki gæti haft 

áhrif á árangur. Niðurstaða rannsókna þeirra var sú að jákvætt samband væri á milli 

markaðshneigðar og árangurs fyrirtækja (Kohli og Jaworski, 1990). Rannsókn Narver og 

Slater gekk einnig út á það að skilgreina markaðshneigð og hvaða áhrif hún hefði á hagnað 

fyrirtækja.  

Það er mjög mikilvægt að reyna að þróa mælikvarða til að geta mælt markaðshneigð, því ef 

ekki er til mælitæki, er ekki hægt að fylgjast með framgangi markaðshneigðar og hvernig 

fyrirtæki er að standa sig í samanburði við annað. Gagnrýnar umræður hvöttu til mismunandi 

áherslna til að betrumbæta mælingar á markaðshneigð. Deng og Dart (1994) hönnuðu fjögurra 

þátta mælikvarða byggðan á þremur þáttum sem þeir fengu frá Narver og Slater (1990) og 

bættu við hagnaðarsjónarmiðinu sem fjórða þættinum. Þetta sýnir að þeir fræðimenn sem voru 

að vinna á þessum árum að því að reyna að finna mælikvarða til að mæla markaðshneigð, 

byggðu það mikið til á kenningum þeirra Kohli og Jaworski (1990) og r Narver and Slater 
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(1990) og bættu litlu við það sem þeir höfðu gert. Líkt og komið hefur fram er algengt að 

fræðimenn sem rannsaka markaðshneigð taki afstöðu annað hvort með viðhorfi Kohli og 

Jaworski (1990) á markaðshneigð eða með viðhorfi Narver og Slater (1990). Vert er þó að 

benda á að þessi tvö viðhorf útiloka ekki hvort annað, heldur er hér frekar um að ræða tvær 

leiðir til að líta á sama raunveruleikann (Auður Hermannsdóttir, 2006). 

Einn þeirra sem hefur kannað markaðshneigð er George S. Day (1994) en hann dregur fram 

nokkra þætti um markaðshneigð og meginatriði hennar:  

 Markaðshneigð er kenning um að setja áhuga og þarfir viðskiptavinarins í forgang 

(Deshpandé, Farley og Webster, 1993) 

 Markaðshneigð er geta eða hæfileiki fyrirtækis til að virkja eða framleiða og dreifa 

mikilvægum upplýsingum um viðskiptavininn og samkeppnisaðila (Kohli og 

Jaworksi, 1990) 

 Markaðshneigð er samhæfing upplýsinga og auðlinda til að skapa framúrskarandi virði 

fyrir viðskiptavininn (Narver og Slater, 1990, Shapiro, 1988) 

Að auki eru vaxandi sannannir sem styðja að markaðshneigð er tengist yfirburðar 

frammistöðu (Deshpandé, Farley og Webster, 1993, Kohli og Jaworksi, 1993, Narver og 

Slater,1990, Ruekert, 1992). 

George S. Day segir í grein sinn Capabilites of market Driven organization, 1994, að þó að 

margir hafi rannsakað markaðshneigð þá er lítið talað um framkvæmdina. Lítið sé vitað um 

eiginleika árangursríkrar markaðshneigðar, hvernig eigi að hanna aðgerðirnar, hvað eigi að 

leggja áherslu á. Eiga stjórnendur að breyta menningunni í fyrirtækinu eða endurbæta 

verkferla eða fara einhverjar aðrar leiðir? Day bendir á að markaðshneigð (e. market 

orientation) sé svipuð TQM ( e.total quality manegment). Eins og í markaðsþættinum þá 

gengur það út á framúrskarandi frammistöðu í gegnum ytri greiningu á ánægju viðskiptavinar 

og innri greiningu á ágæti aðgerða og athafna fyrirtækisins. Það sem Day bendir á er að í 

TQM er boðið upp á fyrirfram ákveðnar leiðir fyrir stjórnendur til að fara eftir og fjöldi 

hjálpartækja. En svo er ekki í markaðshneigð. Þar skortir á leiðsögn um það hvernig á að ná 

árangri (Day, 1994). 
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3.4 Hvers vegna markaðshneigð  

Markaðshneigð er leið til þess að bæta árangur fyrirtækja með því að taka mið af þeirri 

þekkingu sem verður til við öflun upplýsinga. Það er eins með markaðshneigð og 

samkeppnishæfni að leiðin til árangurs er að bregðast rétt við breyttum þörfum viðskiptavina 

og reyna að færa þeim aukið virði. Bæði rannsóknir Kohli og Jaworski og síðan Narver og 

Slater sýna fram á að það eru tengsl á milli markaðshneigðar og árangurs fyrirtækja. Þeir tala 

um að það sé betra fyrir afkomu fyrirtækja að fylgja markaðshneigð, sama hvort sem um er að 

ræða framleiðslufyrirtæki eða þjónustufyrirtæki. Þeir Kohli og Jaworski og Narver og Slater 

telja að markaðshneigð hjálpi fyrirtækjum að bæta afkomu sína og að markaðshneigð hjálpi 

fyrirtækjum að öðlast hlutfallslega yfirburði á markaði. Rannsókn þeirra leiddi í ljós að 

markaðshneigð hefur mikil áhrif á fyrirtæki sem eru að selja dýrari vörur, þar sem þjónusta er 

mikilvægur hluti af söluferlinu. En að sama skapi skiptir það minna máli þegar um einsleita 

vöru er að ræða, því þá er þjónustan ekki mikilvægur þáttur og hefur þess vegna mun minni 

áhrif á þannig fyrirtækin (Narver og Slater, 1990). 
 
 

Þetta sýnir að markaðshneigð getur haft veruleg áhrif á afkomu fyrirtækja eins og 

hugbúnaðarfyrirtækja, þar sem þjónusta og eftirfylgni er partur af söluferlinu. 
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4.0 Samkeppnisforskot 

Samkeppnisforskot (e. competetive advangtage) er mikilvægur þáttur í þjóðfélagi okkar. 

Samkeppnisforskot er á mörgum stigum og er það oftast skoðað út frá ákveðnum forsendum. 

Oft er talað um samkeppnisforskot fyrirtækja og er þá vísað til þess hvernig fyrirtæki stendur 

sig í samkeppni við önnur sambærileg fyrirtæki. En það er ekki algild skýring á 

samkeppnisforskoti (e. competetive advantage). Rétt þýðing væri samkeppnisyfirburðir, oft er 

það notað um auðkennandi starfshæfni (e. distingctive competence) sem vísar til yfirburða í 

færni og getu. Önnur skilgreining vísar til þess sem við sjáum í yfirburða 

markaðsstaðsetningu, sem vísar til yfirburða hvað varðar viðskiptavini eða verð. Hvorug 

þessar merkinga nær að fanga orðið samkeppnisforskot (e. competetive advantage) (Day og 

Wensley, 1988). Sú skýring sem við notum er sú sem Micheal Porter setti fram og er: 

Samkeppnisforskot er þegar fyrirtæki tekst að skapa meiri efnahagsleg verðmæti (virðisauka) 

en keppinautur þess. Virðisauki er einfaldlega munurinn á því sem viðskiptavinurinn borgar 

fyrir framleiðsluna og hvað framleiðslan kostaði. Þannig fer stærð samkeppnisforskots eftir 

virðisauka fyrirtækis miðað við virðisauka samkeppnisaðila. 

 

Endanlegt markmið stefnumiðaðs stjórnunarferills er að gera fyrirtæki fært að velja og hrinda 

í framkvæmd stefnu sem leiðir til samkeppnisforskots (Barney og Hesterly, 2006; Porter, 

1985). Samkeppnisforskot getur varað í stuttan eða langan tíma og fer það eftir því hvernig 

fyrirtæki setja sér markmið og stefnu í samkeppninni. Hættan á að fyrirtæki haldi ekki 

samkeppnisforskoti sínu til lengri tíma, hagnaðarvonin eða möguleikinn á hagnaði í greininni, 

hvetur önnur fyrirtæki til að koma inn á markaðinn og herma eftir þeim sem eru með 

samkeppnisforskot. (Barney og Hesterly, 2006). En samkvæmt Porter þá ná fyrirtæki 

varanlegu samkeppnisforkoti ef þau ná að færa viðskiptavinum aukið virði og eru með stefnu 

sem ekki er hægt að herma eftir (Porter, 1980). Þetta tengist hugsuninni um markaðshneigð, 

þar sem megintilgangurinn er að færa viðskiptavinunum aukið virði með markvissum 

aðgerðum og öflun upplýsinga um þarfir hans. Samkeppnishæfni og markaðshneigð tengjast 

samkeppnishæfni fyrirtækisins. Það leiðir á endanum til samkeppnisforskots.  

 

Það að ná samkeppnisforskoti er ákvörðun sem þarf að taka í byrjun og stefna fyrirtækisins 

þarf að taka mið af þeirri ákvörðun. Það skiptir máli hvernig fyrirtæki byggja upp stefnu sína 

og hvernig þau eru að keppa á markaði. Það eru nokkrir þættir sem skipta máli varðandi 

samkeppnisforskot samkvæmt kenningum Porter. Fyrirtæki geta náð samkeppnisforskoti með 
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vöruaðgreiningu eða með verðaðgreiningu (Porter, 1985). Með því að skoða myndina hér 

fyrir neðan má varpa ljósi á þessa helstu þætti sem snúa að samkeppnisforskoti.  

 

Aðgreinandi hæfni fyrirtækisins

Verð aðgreining

eða

Vöru aðgreining

Auðlindir 
fyrirtækisins

Verðmætasköpun 

Geta og færni 
fyrirtækisins

 
Mynd 5 Mynd sýnir líkan Porter um leiðir til samkeppnisforskots 

 

Auðlindir (e. resources) Auðlindir eru þeir þættir sem fyrirtækið notar til að skapa verðmæti.  

Hér má nefna vinnuafl, aðföng, tæki, búnað og byggingar. Auðlindir geta verið einkaleyfi eða 

framleiðsluleyfi, orðspor, vörumerki og sértök þekking. Þessir þættir geta gegnt mikilvægu 

hlutverki ásamt getu og færni fyrirtækisins í að ná samkeppnisforskoti.  

 

Geta og færni (e. capabilities) Vísar til getu fyrirtækisins til að nýta auðlindir sínar á 

áhrifaríkan hátt. Dæmi um getu og færni er að koma vöru fljótar til viðskiptavina en 

samkeppnisaðilar gera. Færni og geta þarf helst að vera þannig að ekki sé hægt að líkja eftir 

henni. Dæmi um þetta er geta Wall Mart í skipulagningu á vöruafgreiðslu og lager, þar sem 

þeir ná að koma vörunni innan 48 stunda í hillur verslana sinna, hvar sem er í Bandaríkjunum. 

K-Mart helsti keppinautur þeirra veit hvernig þeir gera þetta og getur keypt hugbúnaðinn en 

þeir geta ekki hermt eftir þeirri undirliggjandi færni sem er til staðar (Day, 1994). 

 

Aðgreinandi hæfni (e. distinctive competencies) Aðgreinandi hæfni byggir á auðlindum og 

getu og færni fyrirtækisins. Með því skapar fyrirtækið aðgreiningu sem byggir á annað hvort 

verðaðgreiningu eða vöruaðgreiningu.  

 

Það er geta og færni og svo auðlindir fyrirtækisins sem hafa áhrif á ákvörðun fyrirtækisins um 

það hvort það fer í vöru- eða verðaðgreiningu.  
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Verðaðgreining (e. cost leadership) Það fer mikið eftir markaðsaðstæðum og iðngreininni 

sem keppt er í hvort það er hægt að taka meðvitaða ákvörðun um það að vera með 

verðaðgreiningu (e. cost leadership) eða vöruaðgreiningu (e. differentiation). Verðaðgreining 

gengur út á það að aðgreina sig með verði á vörunni. Samkvæmt Porter þá er mikið vandamál 

ef tvö fyrirtæki ákveða að fara kostnaðarleiðina á sama markaði. Hann segir að þá verði annað 

fyrirtækið að byggja á stærðarhagkvæmni til að ná samkeppnisforskoti. Ef fyrirtæki nær 

varanlegri verðaðgreiningu þá er það yfir meðallagi atvinnugreinarinnar (Porter,1985).  

 

Vöruaðgreining (e. differentation) Þegar fyrirtæki ákveða að keppa í vöruaðgreiningu þá þarf 

að huga vel að ýmsum þáttum, því stefnan verður að taka mið af þeim sem eru á markaðnum 

og eru með kostnaðaraðgreiningu. Fyrirtækið verður að skapa aukið virði fyrir 

viðskiptavininn svo hann vilji frekar vöru sem er með aðgreiningu, heldur en þá vöru sem 

fyrirtækið á markaðnum selur á lægra verði. En það fyrirtæki sem nær viðvarandi 

vöruaðgreiningu nær varanlegu samkeppnisforskoti á markaðnum sem það keppir á. En Porter 

talar um að í báðum tilvikum verði að huga að virðiskeðjunni (Porter, 1985).  

 

Með þessa grunnþekkingu hér að ofan hvernig má ná samkeppnisforskoti, þá er rétt að 

minnast á að það er mikið undir getu og færni fyrirtækisins komið, hvernig og þá hvort það 

nær að skapa sér samkeppnisforskot (Porter, 1985 og Day, 1994). Það er hlutverk stjórnenda 

að gera sér grein fyrir getu og færni (e. capabillites) fyrirtækisins. En það sem skiptir miklu 

máli er að ná verjanlegri vöru eða verðaðgreiningu í aðlaðandi iðngrein, sem heldur 

samkeppnisaðilum frá með fjárfestingu í verðstefnu (Day, 1994). Í greininni Assessing 

adnvantage: a framework for diagnostin competetive superiotity eftir þá Day og Wensley, 

1988, kemur fram skoðun greinarhöfunda á samkeppnisforkosti. Hún er sú að til þess að 

viðahalda samkeppnisforskoti, þarf fyrirtækið að búa til múra eða hindranir sem gera 

eftirhermun erfiða. Vegna þess að þessir múrar eða hindranir minnka stöðugt, þurfa fyrirtæki 

að halda áfram að fjárfesta í því að viðhalda eða auka forskot sitt. Að ná varanlegu 

samkeppnisforskoti er langur og stöðugur ferill (Day og Wensley, 1988). 

 

 
Mynd 6 Hringrás varanlegs samkeppnisforskot unnið upp úr skýrslu Day og Wensley 
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4.1 Kenningar um samkeppnisforskot 

Fræðimenn hafa ýmsar skoðanir á því hvernig má ná samkeppnisforskoti. En Alderson, 

(1965) talar um að grundvöllur samkeppnisaðlögunar sé sérhæfing birgja til að mæta kröfum 

kaupenda. En hann er ein af þeim fyrstu til að skilja það að fyrirtæki ættu að stefna að 

sérstökum eiginleikum til að aðgreina sig frá keppinautum í huga neytenda. Aðgreining er 

einn þátturinn og Prahalad og Hamel (1989) og síðar Dickson (1992) hafa allir talað um þörf 

fyrirtækja til að læra að búa til nýja yfirburði (e. advantages) sem gerir þeim kleift að vera 

einu skrefi á undan keppinautunum. Það er nauðsynlegt að skapa einstaka yfirburði yfir 

samkeppnisaðila ef fyrirtæki eiga að lifa (Hall, 1980 og Henderson, 1983). Þessir fræðimenn 

eru að tala um þá þætti sem koma fram í bók Porter Competetive advantage árið 1985. 

Hugmyndin um varanlegt samkeppnisforskot kom fram árið 1984 þegar George S. Day 

prófessor setur fram í bók sinni Strategic Market Planning: The Pursuit of Competitive 

Advantage áætlun eða stefnu sem á að aðstoða við að ná varanlegu samkeppnisforskoti (bls. 

32).  

 

En það var Micheal Porter sem notað þessa skýringu fyrst árið 1985 í bók sinni Competetive 

advantage þegar hann útskýrir mismunandi stefnur sem fyrirtæki geta innleitt, verð- eða 

aðgreiningarstefnur, til að ná varanlegu samkeppnisforskoti (Nánari útfærsla hér að framan í 

kaflanum). Hann kynnti ekki neina formlegt skilgreiningu heldur sýndi fram á leiðir til þess að 

ná markmiðinu sjálfu (Porter, 1985).   

 

En Barney, (1991) hefur komist næst því að koma með formlega skilgreiningu: "Fyrirtæki er 

sagt hafa varanlegt samkeppnisforskot þegar það innleiðir virðisaukandi stefnu, sem ekki er 

tekin upp af núverandi eða hugsanlegum samkeppnisaðilum og þegar þessir samkeppnisaðilar 

geta ekki hermt eftir ávinningi stefnunnar. " En aðrir hafa lagt ýmislegt til málanna með 

skrifum sínum. Þeir Day og Wensley (1988) einbeittu sér að tveimur þáttum sem snúa að 

samkeppnisforskoti (e. competetive advantage); yfirburða færni og getu og síðan yfirburða 

auðlindum. Aðrir hafa talað meira um sérstök atriði þessara þátta sem geta haft áhrif á 

samkeppnisforskotið eins og Barney (1991). Hann talar um að ekki hafi allar auðlindir 

fyrirtækja áhrif á samkeppnisforskotið. Þess í stað bendir hann á að fyrirtæki verði að hafa 

fjóra megineiginleika: 
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 Að vera sjaldgæft (R) 

 Að hafa virði (V) 

 Að það sé erfitt að líkja eftir því (I) 

 Að það hafi stjórnunarlega getu til að vera varanlegt (O) 

 

Þessi þættir eru uppistaðan í VRIO kenningu Barney sem snýr að því hversu auðvelt er að 

herma eftir auðlindum fyrirtækja (Barney og Hestergey, 2006). En það er samspil þessara 

þátta bæði á færni og getu sem skapa kjarnafærni fyrirtækja en það er sá þáttur sem hefur áhrif 

á hversu vel fyrirtækinu gengur í samanburði við samkeppnisaðila (Prahalad og Hamel, 

1990). Í grein þeirra Hunt og Morgan Comparative advantage Theory of competition, frá 

árinu 1995, tala þau um hlutfallslega yfirburði í samkeppni. Þau skipta þessu upp og segja að í 

gegnum auðlindir fyrirtækis og hlutfallslega yfirburði nái það markaðstöðu (e. marketplace 

postition) á og samkeppnisforskoti (e. competetive advantage).  

 

Það eru síðan tvær leiðir; annars vegar „micro“ fyrirtækjapallur (e. firm level), þar sem er 

yfirburða fjárhagsleg frammistaða og síðan „macro“ efnahagurinn (e. economy) sem ákvarðar 

gæði og gerir fyrirtækjum kleift að framleiða og finna upp hluti sem leiða til yfirburða 

frammistöðu á markaði (Hunt og Morgan, 1995). Margir af þessum þáttum hafa verið tengdir 

saman til að skapa varanlegt samkeppnisforkost. Dæmi um það er þáttur eins og 

markaðshneigð (e. market orientation)( Hoffman, 2000). Einn þeirra þátta sem hvað mest 

hefur verið skoðaður undanfarin ár er markaðshneigð. Í gegnum markaðshneigð geta fyrirtæki 

öðlast þekkingu á og skynjað þarfir viðskiptavinarinn betur til þess að framleiða yfirburðar 

uppfinningar (Varadarajan and Jayachandran, 1999).  

 

4.2 Samkeppnisforskot og markaðshneigð. 

Markaðsfræðin eru með aðra hugtakslega nálgun en orðið "markaðshneigð" en samt eru þau 

með svipaða eiginleika (Kohli og Jaworski, 1990). En markaðahneigð snýr að öflun og 

miðlun innan fyrirtækisins jafnframt því að finna út þarfir viðskiptavina. Þessir eiginleikar eru 

þannig að fyrirtækjamenning fyrirtækisins gengur út á það að miðla upplýsingum á milli 

starfsmanna og deilda. Í þeim fyrirtækjum þar sem deildir eru sveigjanlegar og viljugar að 

meðtaka breytingar, eykur það líkurnar á því að lærdómur verði í fyrirtækinu. Hæfni til að 

læra (afla þekkingar, miðla henni og túlka nýja þekkingu) er grundvallaratriði í 

markaðshneigð fyrirtæki (Fiol og Lyles, 1985, Narver og Slater, 1990 og 1998).  
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En markaðshneigðin gerir ráð fyrir skoðun út á við og þeim þáttum sem snúa að viðskiptavini 

og samkeppnisaðilum. Dæmi um þetta er í gegnum markaðshneigð geta fyrirtæki aflað sér 

þekkingar og innsýn á viðskiptavini til þess að skapa yfirburðar vöru eða þjónustu 

(Varadarajan og Jayachandra, 1999). En það hefur komið fram hér áður er leið til þess að 

skapa samkeppnisforskot þegar fyrirtæki gerir hlutina betur en samkeppnisaðilinn (Porter, 

1985).  

 

Af því að starfsmenn í markaðshneigðu umhverfi eru óáþreifanleg auðlind fyrirtækisins eins 

og skipulag þess og upplýsingar, geta þau verið grunnur að varanlegu samkeppnisforskoti 

(Hunt og Morgan, 1995). Í grein Michael Porter How information gives you competetvie 

advantge talar hann um mikilvægi upplýsinga og söfnun upplýsinga til að öðlast 

samkeppnisforskot. En hann talar einnig um það sem skiptir jafn miklu máli og það er að 

bregðast við upplýsingum og nota þær. Greinin fjallar um það hvernig fyrirtæki geti notað 

nýja tækni sér til framdráttar (Porter, 2001). En það þarf að gera sér grein fyrir því að 

markaðshneigð er aðeins ein af mörgum leiðum til þess að viðhalda og ná 

samkeppnisforskoti.  
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Höfundur og dagsetning Nafn greinar eða bókar Helsta framlag höfundar 
Alderson (1965) The Search for Differential Advantage Precursor to SCA; proposes three bases for differential advantage: technological, legal, and 

geographical; four strategies for achieving differential advantage: segmentation, selective appeals, 
transvection, and differentiation. 

Hall (1980) Survival Strategies in a Hostile Environment Successful companies will achieve either the lowest cost or most differentiated position. 
Henderson (1983 The Anatomy of Competition unique advantage(s) of one firm over competitors; those who can adapt best or fastest gain an 

advantage over competitors. 
Porter (1985) Competitive Advantage: Creating and Sustaining 

Superior Performance  
Introduces idea of the "value chain" as the basic tool for analyzing the sources of CA. 

Coyne (1986) Sustainable Competitive Advantage: What It Is, What 
It Isn’t 

Explanation of the conditions needed for an SCA to exist; idea of capability gaps. 

Ghemawat (1986) Sustainable Advantage Discussion of those advantages that tend to be sustainable: size in the targeted market, superior 
access to resources or customers, and restrictions on competitors’ options. 

Day and Wensley (1988) Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing 
Competitive Superiority 

Potential sources of advantage are superior skills and superior resources; in assessing ways to 
achieve SCA, both competitor and customer perspectives should be considered. 

Dierickx and Cool (1989) Asset Stock Accumulation and Sustainability of 
Competitive Advantage 

Sustainability of a firm’s asset position is based on how easily assets can be substituted or 
imitated. 

Hamel and Prahalad (1989) Strategic Intent A firm should not search for an SCA, it should learn how to create new advantages to achieve 
global leadership. 

Hamel and Prahalad (1990) Core Competence of the Corporation SCA results from core competencies; firms should consolidate resources and skills into 
competencies that allow them to adapt quickly to changing opportunities. 

Barney (1991) Firm Resources and Sustained Competitive Advantage Discusses four indicators of the potential of firm resources to generate SCA: value, rareness, 
inability to be imitated, and imperfect substitution. 

Conner (1991) A Historical Comparison of Resource-Based Theory 
and Five Schools of Thought within Industrial 
Organization Economics: Do We Have a New Theory 
of the Firm? 

With a resource-based view, to achieve above-average returns, a firm product must be distinctive 
in the eyes of buyers, or the firm selling an identical product in comparison to competitors must 
have a low-cost position.  

Peteraf (1993) The Cornerstones of Competitive Advantage: A 
Resource-Based View 

Discusses four conditions which must be met for SCA: superior resources (heterogeneity within an 
industry), ex poste limits to competition, imperfect resource mobility, and ex ante limits to 
competition.  

Bharadwaj, Varadarajan, and Fahy (1993) Sustainable Competitive Advantage in Service 
Industries: A Conceptual Model and Research 
Propositions 

Evaluates SCA in a services marketing context; an SCA exists only if it is recognized by 
customers.  

Hall (1993) A Framework Linking Intangible Resources and 
Capabilities to Sustainable Competitive Advantage 

Identifies various intangible resources (including assets and competencies) that allow firms to 
possess relevant capability differentials which result in SCA  

Day and Nedungadi (1994) Managerial Representations of Competitive Advantage A firm’s use of strategy and reaction to the environment depends on its orientation (customer-
oriented versus competitor-oriented); CA is based on this orientation. 

Hunt and Morgan (1995) The Comparative Advantage Theory of Competition Compares neoclassical theory and comparative advantage theory of the firm; comparative 
advantage in resources can translate into a competitive advantage in the marketplace; offers 
categorization of resources.  

Oliver (1997) Sustainable Competitive Advantage: Combining 
Institutional and Resource-Based Views 

Proposes a model of firm heterogeneity which suggests that both resource capital and institutional 
capital are indispensable to SCA. 

Srivastava, Shervani, and Fahey (1998) Market-Based Assets and Shareholder Value: A 
Framework for Analysis 

Delineates market-based assets into two primary types: relational and intellectual. Largely 
intangible, these assets may be leveraged to achieve SCA if they can add unique value for 
customers. 

Tafla 3 Sýnir helstu skrif um samkeppniforskot (Hoffman, 2000).  
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Samantekt.  

Fræðilegi þátturinn hér að framan er til þess að styðja við rannsóknarspurningarnar og  

rannsóknarþáttinn í seinni hluta ritgerðarinnar. Ég hef sýnt fram á fræðilega nálgun á þeim 

þremur þáttum sem eru undirliggjandi í þessari ritgerð, samkeppnishæfni, markaðshneigð og 

samkeppnisforskot. Fyrst í fræðilega kaflanum er talað um það sem mætti kalla ytri-

samkeppnishæfni sem vísar til starfsskilyrða sem fyrirtækin starfa við. Í þeim þætti er 

demantur Porter skýrður út og þeir samkeppnisþættir 

sem geta haft áhrif á afkomu fyrirtækjanna. Skipulag 

og stefna fyrirtækja ásamt samkeppnisaðilum hafa líka 

áhrif, einnig getur hlutverk ríkisstjórnar haft áhrif á 

samkeppnishæfnina.  

Samkeppnishæfni er meðal annars þær aðstæður í 

hverju landi sem hefur áhrif á vöxt fyrirtækjanna. En 

samkeppnishæfni er ekki eingöngu ytri þættir heldur er hægt að tala um innri 

samkeppnishæfni þegar iðnaðurinn er skoðaður. Í fræðilega kaflanum er komið inn á fimm 

krafta líkan Porter sem skýrir út samkeppni í iðnaðinum. Uppbygging iðnaðarins hefur sterk 

áhrif á það hvernig samkeppnisreglur þróast í iðnaðinum og einni g hugsanlega möguleika 

fyrirtækisins (Porter, 1980). Samkeppnishæfni Íslands er skoðuð til að renna stoðum undir þá 

skoðun að starfsskilyrði hér á landi séu góð.  

Fræðilegi þátturinn um markaðshneigð er til að upplýsa lesendur um markaðshneigð út frá 

fræðilegri nálgun. Einnig er sýnt fram á tengsl á milli markaðshneigðar og 

samkeppnisforskots. Þau tengsl eru sýnd með tilvitnun í þær rannsóknir sem hafa verið gerðar 

á því sviði. Að endingu er teknir fyrir þeir þættir sem þurfa að vera til staðar hjá fyrirtækjum 

til að þau nái samkeppnisforskoti. Endanlegt markmið stefnumiðaðs stjórnunarferils er að gera 

fyrirtæki fært til þess að velja og hrinda í framkvæmd stefnu sem leiðir til samkeppnisforskots 

(Barney og Hesterly, 2006; Porter, 1985). Farið er í gegnum þá þætti sem skipta máli varðandi 

samkeppnisforskot, eins og vöru- eða verðaðgreiningu (Porter, 1895).  

 

Einnig er reynt að benda á það að viðhald samkeppnisforskots er langur og stöðugur ferill og 

að mörgu er að hyggja fyrir fyrirtæki ef þau eiga að geta náð því forskoti. Í framhaldi af 

þessari stuttu samantekt er hugbúnaðariðnaðurinn skoðaður nánar út frá fyrirliggjandi gögnum 

og eigindlegum viðtölum, staða hans og möguleikar á komandi árum.  

Samkeppnishæfni - landið aðstæður
(Dimon model)

Markaðshneigð Samkeppnisforskot

Samkeppnishæfni - iðnaðurinn
(Five forces)

Mynd 7 Skýringarmynd um fræðilega umfjöllun 
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5.0 Hugbúnaðariðnaðurinn á Íslandi 

 

5.1 Ágrip af sögu iðnaðarins  

Það er ekki mögulegt að ná tökum á öllum þáttum sem snúa að sögu hugbúnaðariðnaðar á 

Íslandi. En hér hef ég tekið saman nokkra þætti til að varpa upp einhverri mynd af þróuninni. 

Byrjunina má rekja til stofnunar Hagstofu Íslands, sem var stofnuð árið 1914 en sú stofnun og 

svo Rafmagnsveita Reykjavíkur, var fyrst til að flytja bókhaldsvélar til landsins. En 

innflutningur þessara fyrirtækja kallaði á það að fólk þurfti að læra á vélarnar. Árið 1949 urðu 

Skrifstofuvélar einkaumboðsaðili fyrir IBM hér á landi. En Skýrr er elsta fyrirtæki sem tengist 

hugbúnaðargerð. Stofnun þess má rekja til ársins 1952 en þá voru keyptar inn vélar til að 

skráningar í sambandi við berklarannsóknir. Sá vélbúnaður kom til landsins árið 1952. 

Fyrirtækið Skýrsluvélar Ríkisins var síðan formlega stofnað árið 1952 og voru stofnendur 

Íslenska ríkið og Reykjavíkurborg.  

 

Hinn 13. apríl 1962 gerðu eigendurnir með sér nýjan sameignarsamning og breyttist þá nafn 

fyrirtækisins í Skýrsluvélar ríkisins og Reykjavíkurborgar. Síðar var það gert að almennu 

hlutafélagi árið 1996. Frá upphafi hafði það haft hlutverki að gegna fyrir eigendur þess (Óttar 

Kjartansson, 2002). Breyting var gerð á eignarhaldi IBM á Íslandi hf stofnað var sérstakt 

fyrirtæki um reksturinn í eigu IBM samsteypunnar árið 1967. Þróunin hélt áfram og með 

stofnun Marels árið 1983 varð til fyrsta íslenska hátæknifyrirtækið. Fyrirtækið einbeitti sér 

mest að þróun á tækjum fyrir sjávarútveg. Með þessu var stigið ákveðið skref í þá átt að vinna 

að hugbúnaðarþróun (Heimasíða Marels, 2008). Síðan var fjöldi fyrirtækja stofnaður í þessum 

geira Hugbúnaður, Kerfisþróun og Hugur voru stofnuð á áttunda áratugnum. Friðrik 

Sigurðsson stofnaði Tölvumyndir árið 1986 sem varð síðan að TM Software, alhliða 

upplýsingatæknifyrirtæki. Tilgangur og markmið fyrirtækisins var í upphafi að þróa og hanna 

tölvukerfi með myndræna framsetningu gagna að leiðarljósi. Kögun var stofnað árið 1990 og 

fyrirtækið hóf þá að vinna við loftvarnakerfi Íslands sem er eitt stærsta verkefni sem íslenskt 

hugbúnaðarfyrirtæki hefur tekið að sér og var það undirverktaki í því verkefni. Sama ár var 

fyrirtækið Menn og mýs stofnað sem rannsóknarfyrirtæki á sviði DNS (e. domain name 

system) lausna.  

 

Nýherji er stofnaður árið 1992 með samruna IBM á Íslandi hf. og Skrifstofuvéla-Sund hf. 

Nýherji hefur vaxið og hefur hann keypt ýmis fyrirtæki til að styrkja rekstrareiningar sínar, 
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eins og t.d Radíóstofuna ehf., Tölvulagnir ehf., HT&T ehf. og Camson ehf. Hugvit var stofnað 

árið 1993 og hefur frá upphafi einbeitt sér að þróun og sölu á skjalastjórnunarkerfi með 

sérstakri áherslu á opinbera stjórnsýslu (www.skyrr.is, 2008 og Hugvit.is, 2008). Árið 1997 

var Íslenski hugbúnaðarsjóðurinn stofnaður en hóf formlega rekstur árið 1998. Hlutverk hans 

var að auka fjármagn inn í hugbúnaðariðnaðinn. Einhvers konar leið eða vettvangur fyrir 

starfsmenn í iðnaðinum til að geta fjárfest til baka í iðngreininni (Munnleg heimild: Ingvar 

Kristinsson, 2008). Fyrirtækið CCP var stofnað árið 1997 og hóf að hanna og þróa netleikinn 

Eve Online. Fyrirtækið átti erfitt uppdráttar í byrjun en er nú eitt af þeim stærri á sínu sviði. 

Hugbúnaðarfyrirtæki gengu í Samtök iðnaðarins árið 1998 til að tryggja að unnið sé að 

hagsmunum þeirra. Tveimur árum síðar voru SUT Samtök upplýsingafyrirtækja stofnuð 

(Munnleg heimild: Ingvar Kristinsson, 2008). Fyrirtækið Ax var stofnað árið 1999 og 

sameinaðist síðar Hug undir nafninu Hugur/Ax árið 2006.   

 

 
Mynd 8 Tímalína sýnir stofnun ýmissa fyrirtækja í hugbúnaðariðnaði 

 

Á næstu árum eftir stofnun SUT voru nokkur fyrirtæki stofnuð eins og Hugsmiðjan, Greind 

og Ls Retail.  

 

5.2 Sameiningar fyrirtækja 
Það er of mikið mál að fjalla um allar þær sameiningar sem hafa orðið, því að mikið af smærri 

fyrirtækjum hafa sameinast inn í þau stærri. Einnig hefur verið svolítið um það að fyrirtæki 

sem starfa á sama sviði ákveða að sameinast með hagræðingu í huga. Hér fyrir neðan er smá 

dæmi um sameiningar sem hafa orðið (Munnleg heimild: Ingvar Kristinson, 2008). 
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Mynd 9 Sýnir nokkrar sameiningar hugbúnaðariðnaði 

Landsteinar og Strengur sameinast í Landsteina-Streng. Með því fékkst meiri slagkraftur í 

útflutning auk þess höfðu þessi fyrirtæki verið að starfa að svipuðum verkefnum í sitt hvoru 

lagi. Árið 2003 verður til LS Retail fyrirtæki sem einbeitti sér að útflutningi á afurðum 

fyrirtækisins. Fyrirtæki sem hét Þróun var með Axapta hugbúnaðinn sem var kallað AX. EJS 

fyrirtækið kaupir Hug sem var síðan sameinað AX og úr varð Hugur/Ax. Kögun fjárfesti í 

þessum fyrirtækjum og nú á Kögun Landsteina-Streng, Hug/AX og Skýrr og EJS. LS Retail er 

síðan slitið frá Landsteinum-Streng og starfar sem sjálfstætt fyrirtæki (Rannsakanda er ekki 

kunnugt um núverandi eignarhald á fyrirtækinu). Nýherji eignaðist nýlega TM Software mjög 

stórt fyrirtæki á þessum markaði. Eskil varð til úr sameiningu við Innn en bæði höfðu starfað 

við vefsíðulausnir. Þetta er alls ekki tæmandi listi en þetta er til þess að sýna að það eru miklið 

um sameiningar í þessum iðnaði (Munnleg heimild: Ingvar Kristinsson, 2008).  

 



                                

 

Ms ritgerð                                                                                                  Samkeppnishæfni og markaðshneigð

38

5.3 Uppbygging iðnaðarins 

Hugbúnaðariðnaður hér á landi hefur fyrst og fremst vaxið upp úr viðskiptaumhverfinu. Hluti 

hugbúnaðarfyrirtækja stundar tækniyfirfærslu, þ.e. að laga þekktan erlendan hugbúnað að 

íslenskum aðstæðum. Hluti hugbúnaðarfyrirtækja hefur þróað afurðir sem marka sér sérstöðu, 

en þar má nefna TM Software, Kögun og Hugvit, CCP og FRISK International sem öll hafa 

náð verulegum árangir í útrás. Auk þessara fyrirtækja hefur LS Retail náð árangri í 

verslunarkerfum fyrir erlendan markað (Samtök iðnaðarins, 2005). Ef hugbúnaðariðnaðurinn 

er skoðaður nánar, þá kemur í ljós að uppbygging iðnaðarins er í megindráttum svona (sbr. 

skilgreiningar IBM, Microsoft or Oracle): 

 

1. SI: (e. system integrator): Fyrirtæki sem eru mest að sinna atvinnulífinu með t.d 

bókhaldskerfum og lausnum í kringum það. SI tekur lausnir birgja og setur upp hjá 

sínum viðskiptavinum, gerir viðbætur á þeim og bætir við virkni og aðstoðar 

viðskiptavini kerfisins. 

   

2.  ISV: (e. idipentent software vendor) (beint/óbeint): Það eru fyrirtæki sem þróa lausnir 

og selur til sinna kúnna eða í gegnum viðskiptatengsl (e. partners). Sá sem er að gera 

þetta (óbeint) er ekki með beina tengingu við sína kúnna (t.d. Microsoft) en reiðir sig á 

SI til að sjá um aðra þætti.   

3.  SH (service hosting): Fyrirtæki sem eru í rekstrarþjónustu og hýsingu kerfa. 

 

Síðan er tekið inn í myndina: 

4.  Þeir sem eru í vefsíðugerð og smærri lausnum.  

 

Nánari útskýringar á þessum skilgreiningum eru í töflu 2 á næstu síðu. Fyrirtæki í 

hugbúnaðariðnaði eru helst að starfa á SI eða ISV. Nokkur fyrirtæki sérhæfa sig í hýsingu en 

eru ekki um leið í vöruþróun. Í samtali við Ingvar Kristinsson kom fram að ekki eru mörg 

fyrirtæki sem eru beint í vöruþróun. En þau sem eru að gera það eru mörg hver líka í 

útflutningi. En stærsti hluti fyrirtækja í hugbúnaðariðnaði er SI fyrirtæki sem eru frekar að 

sinna atvinnulífinu og bregðast við því sem þarf að framkvæma á hverjum tíma. (Munnlegar 

heimildir: Ólafur Daðason og Ingvar Kristinsson 2008).  
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Tafla 4 Skilgreining á fyrirtækjaskipan í hugbúnaðariðnaði samkvæmt IBM, Microsoft, Oracle. Efni fengið frá Ólafi Daðasyni 

 Skilgreining Stærð Dæmi Fjárfestingar Velta/afkoma Hvað skiptir máli  
SI – Systems 
intergators 

Fyrirtæki sem vinna að því fyrir sína 
viðskiptavini að búa til lausnir sem 
notaðar eru í eitt eða nokkur skipti.  
Þarna er oftast verið að nota grunn 
að hugbúnaði sem er til og hann er 
aðlagaður af notkun viðskiptavina 
eða “integreraður” inn í þeirra 
umhverfi/staðfærður. Þó oft séu til 
einhverjar lausnir eru þær veigalitlar 
eða ekki hluti af meginstarfssemi 
fyrirtækisins. Fókus á sölu á 
vinnutíma (sérfræðiþjónustu, ráðgjöf 
og forritun) 

Þessi fyrirtæki eru 
yfirleitt stór og flest 
stærstu IT fyrirtæki 
heims eru þarna, IBM 
GBS, CapGemeni, TD-
enator, WM Data, 
Logica 

SKÝRR, VKS og fl. Þessi fyrirtæki stunda að 
jafnaði ekki mikla vöruþróun á 
eigin kostnað heldur eru 
verkefni viðskiptavina látin 
stýra þróun. Hlutfall 
rannsókna er lágt. 

Ef til má líkja þessum 
fyrirtækjum við 
verkfræðistofur eða lögfræði- 
eða ráðgjafafyrirtæki, þó sú 
samlíking nái bara ákveðið 
langt 

Velta þessara fyrirtækja er 
yfirleitt há vegna stærðar en oft 
er talað um að 15% sé max 
EBITDA þessara fyrirtækja. 
Yfirleitt bundin einum markaði 
eða sérhæfð á fáum 
verksviðum (t.d. öryggiskerfi). 

Þessi fyrirtæki stækka með því 
að bæta við starfsfólki 

Stærð verkefna, outsorcing 
ríkisins og stærri fyrirtækja. 

Nýting á mannauði og 
þekkingu.    

Service/hosting Fyrirtæki sem taka hugbúnað frá 
öðrum, aðlaga hann og koma taka 
yfir þjónustu á honum fyrir hönd 
fyrirtækja. Verða svo að segja 
tölvudeildir þeirra. Fókus á sölu á 
vinnutíma og vélartíma. 

Gera verið stór fyrirtæki 
og hafa verið að 
stækka mikið 
undanfarið t.d. með 
yfirtöku tölvudeilda 
fyrirtækja. Nærtækt 
dæmi samruni 
tölvudeilda Mæskog 
Danske-bank í 
Danmörku sem IBM 
keypti nýlega.  

Anza (Síminn),  
Skyggnir, Þekking 

Fjárfestingar fyrst og fremst í 
búnaði og uppsetningu 

Velta þessara greinar er að 
aukast hratt en þau hafa ekki 
endilega verið neitt sérstaklega 
árðbært flest á því eru 
undantekningar eins og á öðru 

Outsorcing, nýting búnaðar 

ISV- Indepentet 
software vendor 

Fyrirtæki sem þróa staðlaðar lausnir 
fyrir gjarnan stóran hóp 
viðskiptavina, sala á vinnutíma er 
algert aukaatriði yfirleitt undir 20-
30% af veltu. Nánast öll veltan að 
koma frá eigin hugbúnaði. Delivery 
model er mismunandi t.d. á netinu 
eða í gegn um samstarfsaðila. 

Þessi fyrirtæki eru 
yfirleitt ekki með mikinn 
fjölda starfsmanna þó 
mörg geti verið stór, 
Microsoft og Oracle eru 
besta dæmið um svona 
fyrirtæki. Proffit 
margina getur verið 
mjög há en áhætta við 
þróun í upphafi er mikil 
og mikið fjármagn þarf 
inn í þau.  

Mjög fá fyrirtæki eru 
á Íslandi á þessu 
sviði sem eru með 
meira en 5-10 
starfsmenn. En með 
þeirra stærstu eru 
CCP, GoPro, Frisk, 
LS-Retail, Trackwell, 
Betware 

Mikil fjárfesting er að baki 
vörunni og oft 30-100 mannár 
að baki vöru. Þessi fyrirtæki 
skapa oft mikinn iðnað í kring 
um sig af ISV-um með vinnu 
og SI eða hosting. Almennt er 
SW einungis um 5%-20% af 
lausninni, hitt er vinna, 
ráðgjöf, kennsla, intgration ...  

Velta þessara fyrirtækja á 
starfsmann er oft mikil og stór 
hluti veltu þroskaðri 
fyrirtækjanna koma sem 
áskriftartekjur. Velta þessara 
fyrirtækja getur verið veldisfall 
– þau geta stækkað ógnarhratt 
og þurfa ekki þúsundir 
starfsmanna eins og þau sem 
sinna þjónustu.   

Aðgangur að fjármagni, 
skattakerfi sem hentar 
nýsköpunarfyrirtækjum 
(frádráttur á vöruþróun) og fl. 
Aðgengi að kanal vegna 
útflutnings er nayuðsynlegt 

ISV með þjónustu Sambland af ISV og SI – þróa 
hugbúnað til að selja eigin vinnu  

 Minni fyrirtæki á 
Íslandi, t.d. 
vefútgáfufyrirtækin   
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5.4 Helstu tölur og þróun 

Eftir að hafa skoðað uppbyggingu þessara fyrirtækja hér að framan, er fróðlegt að skoða fjölda 

fyrirtækja í atvinnugreininni. Við þá skoðun kemur í ljós að fyrirtækjum hefur fjölgað í 

greininni að undanskildu árinu 2005 en þá fækkaði fyrirtækjum. Það kemur fram í viðtali 

mínu við Ingvar Kristinsson að sú fækkun kemur fram þetta ár en má eitthvað rekja til slæms 

árs árið 2004 í rekstri hugbúnaðarfyrirtækja (Munnleg heimild, Ingvar Kristinsson, 2008).   

 
Mynd 10 Sýnir fjölda fyrirtækja samkvæmt. Tölum Hagstofu Íslands 

Hér er aðeins verið að tala um þau fyrirtæki sem falla undir skilgreiningu Hagstofu Íslands á 

hugbúnaðariðnaði. Þeir flokka greinina samkvæmt ISAT staðlinum. Sameiningar fyrirtækja 

gætu líka haft áhrif á þessar tölur en það er ferli sem er ávallt í gangi og hefur áhrif á öll árin 

nema ef þær væru óeðlilega margar eitt árið umfram önnur ár. Þegar iðnaðurinn er skoðaður 

nánar, þá kemur í ljós að hann hefur vaxið töluvert á undanförnum árum. Veltan hefur vaxið 

verulega og var hún árið 2006 um 33,6 milljarðar reiknað á meðalgengi ársins 2006. Það er 

töluverð aukning, sérstaklega ef miðað er við árið 1998 en þá var veltan 7,4 milljarðar. Fleiri 

fyrirtæki eru nú í þessum iðnaði og munar þar mikið um að nokkur fyrirtæki eru orðin mjög 

stór og stöðug í þessum iðnaði (Samtök iðnarins, 2008 og Seðlabanki Íslands, 2008).   

 

                                             
Mynd 11 Mynd sýnir veltu í hugbúnaðariðnaði 2000-2006 
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Ef veltuaukningin er skoðuð nánar þá hefur hún tuttugufaldast að raungildi síðastliðinn 16 ár1. 

Til samanburðar þá tvöfaldaðist velta annarra atvinnugreina að raungildi. Þetta er því mjög 

mikil aukning á útflutningi á ekki lengri tíma. Ef velta ársins 2005 er framreiknuð miðað við 

árið 2006, þá væri veltan 29,589 milljarðar króna sem er 14% aukning á milli ára. Ef við 

skoðum veltuna miðað við aðrar atvinnugreina, þá sjáum við á mynd 12 hversu mikið 

hugbúnaðargreinin hefur vaxið umfram aðrar atvinnugreinar.  

 

 
Mynd 12 Sýnir veltu hugbúnaðar á verðlagi 2006 í samanburði við aðrar atvinnugreinar 

 

Við skoðun á veltu á heimasíðu Samtaka iðnarins sést að þær tölur eru ekki eins og þær sem 

koma fram í þessari skýrslu. Samtökin unnu sýnar tölur úr staðgreiðsluskrám RSK og síðan 

atvinnuvegaskrám. Fulltrúi hjá RSK segir að atvinnuvegaskrár gefi ekki námkvæma mælingu 

á fjölda fyrirtækja vegna þess það sé of mikið undir fyrirtækjum komið að muna að merkja sitt 

atvinnunúmer í virðisaukaskýrslum. Þær tölur sem eru marktækar að hans mati eru tölur sem 

Hagstofa Íslands gefur út. Þegar talað er um hugbúnaðariðnaðinn eru kannski ekki öll þessi 

ISAT númer að falla undir þá skilgreiningu. Þessi flokkun er greinilega hugsuð út frá tölvum. 

Þegar rannsakandi skoðaði tölur þær sem Samtök iðnaðarins höfðu unnið, þá kom fram að 

þeir skoðuð fjölda starfa í hugbúnaði út frá flokkuninni 7220. Ég hef kosið að sýna báða 

möguleikanna þegar kemur að fjölda starfa í greininni. 

Mynd 13 ISAT Flokkun 

                                                 
1 Skýrsla Seðlabanka Íslands um útfltuning hugbúnaðar  
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Miðað við þessar tölur þá fækkaði störfum á árunum 2002 og 2003. En vöxtur heldur síðan 

áfram næstu árin. Hér eru tölur til 2005 því Hagstofa Íslands hefur ekki tölur fyrir 2006 og 

2007.  

 
Mynd 14 Mynd sýnir fjöldi starfa í hugbúnaði frá 2000-2005 

Það er áberandi hversu mikill fjöldi starfar við hugbúnaðariðnaðinn. Ef við skoðum árið 2005 

og skoðum allan hátækniiðnaðinn þá er heildarfjöldi starfa 5.589. Miðað við þessar tölur um 

fjölda starfa og veltuaukningu í greininni má draga þá ályktun að hér sé um vaxandi 

atvinnugrein að ræða. Með því að skoða hlutfall vinnuafls í hugbúnaði miðað við heildarfjölda 

starfandi á þessum árum, þá kemur í ljós að árið 2000 að 1,28% af vinnuafli þjóðarinnar vann 

við hugbúnaðariðnaðinn. En þetta hlutfall var komið niður í tæpt 1% árið 2003. En þegar 

meðaltal þessar ára er reiknað þá er það 1,09% vinnuafls sem starfaði að meðaltali við 

hugbúnaðariðnaðinn á árunum 2000-2005 (Hagstofa Íslands, 2008). 
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Hátæknigreinar 

Framlög í 

r&Þ 

Velta R&þ/ velta í 

% 

Hugbúnaðargerð 2,4 20,1 > 4,0% 

 

             Mynd 15 Sýnir framlög í r&þ í hugbúnaðargerð 2005. 

5.5 Rannsóknir og þróun   

OECD flokkar atvinnugreinar í fjóra flokka eftir tæknistigi:  
 

 Hátæknigreinar eru atvinnugreinar sem leggja > 4% af veltu tilrannsókna og þróunar. 

 Miðlungs hátækniframleiðsla eru greinar sem leggja 2-4% af veltu til rannsókna og 

þróunar. 

 Miðlungs lágtækniframleiðsla eru greinar sem leggja 1- 2% af veltu til rannsókna og 

þróunar. 

 Lágtæknigreinar eru atvinnugreinar sem leggja < 1% af veltu til rannsókna og þróunar. 

 
Hvar fyrirtæki eru í þessum skala fer eftir því hversu mikið fyrirtækin sjálf leggja í rannsóknir 

og þróun. (Hátækniskýrsla, 2005). Þær atvinnugreinar, sem leggja meira en 4% af veltu í 

rannsóknir og þróun eru skilgreindar sem hátæknigreinar. Hátækniiðnaður er einn lykilþátta í 

samkeppnishæfni þjóða og flestar þjóðir heims leggja því áherslu á hann(Hátækniskýrsla, 

2005). Skilgreining á rannsókna- og þróunarstarfi (R&Þ) eru skapandi störf þar sem unnið er 

með kerfisbundnum hætti við að auka þekkingu, þar með talið þekkingu á manninum, 

menningunni og þjóðfélaginu og að nota þennan þekkingarforða til nýmælis2. Hugtakið tekur 

til þrenns konar starfsemi: grunnrannsókna, hagnýtra rannsókna og þróunarstarfsemi (Rannís, 

2007). Rannsóknir og þróunarstarfsemi í hátækniiðnaði leiða oft til þess að tækninýjungar 

flæða yfir í aðrar greinar atvinnulífsins og nýtast þeim til að búa til nýjar afurðir og aðferðir. 

(Hátækniskýrsla, 2005). Hér fyrir neðan sjáum við framlög hugbúnaðarfyrirtækja í rannsóknir 

og þróun. Hér fyrir neðan má sjá framlag fyrir árið 2003. 
 

Hugbúnaðarfyrirtæki falla undir flokkinn 

hátækniatvinnugreinar. Rannsóknar-

stofnanir atvinnuveganna og aðrar 

rannsóknarstofnanir unnu að rannsóknum 

fyrir um 5,9 milljarða króna árið 2004. 

(Hátækniskýrsla, 2005). Þetta er samkvæmt skýrslu Rannís fyrir árið 2005 en ekki hafa verið 

teknar saman upplýsingar um rannsóknir síðastliðin ár. Íslendingar vörðu um 28 milljörðum 

króna til rannsókna og þróunar árið 2005. Það samsvarar 2,8% af vergri landsframleiðslu 16% 

eða um 4 milljarða. Árið 2005 var Ísland í fimmta sæti af ríkjum OECD hvað varðar útgjöld 

til rannsókna og þróunar sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Sama ár vörðu fyrirtæki á 
                                                 
2 Skilgreining úr Frascati - handbók OECD (Frascati Manual, 2002). 
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Íslandi 14 milljörðum króna til rannsókna og þróunar. Skipting á útgjöldum til þessara mála 

eru þannig að 48% koma frá fyrirtækjum 41% koma frá hinu opinbera og 11 % koma erlendis 

frá. Heildarársverk voru 3.226 við rannsóknir og þróun á árinu 2005 sem voru unnin af 5.724 

einstaklingum (Rannís, 2007).  

 
En hvernig er þessu skipulagi almennt 

háttað á Íslandi? Samkvæmt 

Hátækniskýrslu Samtaka iðnaðarins, þá 

er skipurit yfir rannsóknir og fleira 

eftirfarandi (sjá mynd 16). Vísinda-og 

tækniráð er yfir öllum rannsóknum, en 

sú stofnun sem hefur umsjón með 

rannsóknum er RANNÍS. Síðan eru 

ýmsir rannsóknasjóðir sem hægt er að 

sækja til um styrk til ýmissa verkefna 

(Hátækniskýrsla, 2005 og Rannís, 2007).  Einnig eru fordæmi fyrir því að 

hugbúnaðarfyrirtæki sæki styrki til Evrópusambandsins. Einnig hefur Nýsköpunarsjóður veitt 

styrki. Á árunum 1998-2002 fengu eftirtalin hugbúnaðarfyrirtæki styrki:  
 

Tafla 5 Fjárfestingar Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins 1998 – 2002. 
 

Fyrirtæki Starfsemi Upphæð 
Handtölvur ehf. Þróun og markaðssetning á hugbúnaði fyrir handtölvur Heildarfjárfesting 30.000.000.- 
Hafmynd ehf. Þróun og framleiðsla á smákafbáti til rannsókna - Reykjavík 10.800.000.- 
Dimon Holdings B.V. Framleiðsla á hugbúnaði 30.000.000.- 
DomesticSoft á Íslandi 
 

Hugbúnaður til samtengingar á smágreindum tækjum 12.900.000.- 

Bergspá ehf. Hugbúnaður til greiningar á steinefnum 30.200.000.- 
Á Sporbaug (InOrbit Entertainment) 
 

Hönnun og framleiðsla á tölvuleikjum 
Reykjavík og San Francisco 

50.800.000.- 

Adsoft ehf. Hugbúnaðar- og markaðsfyrirtæki 22.500.000.- 
Maritech ehf (Tölvumyndir hf) Hugbúnaður á sviði sjávarútvegs 40.000.000.- 
Lux Inflecta ehf. „Giza“ hugbúnaðarþróun 25.000.000.- 

Orkuhugbúnaður hf. Hugbúnaðarframleiðsla 35.000.000.- 

 
 

Það vekur athygli að mörg af þessum fyrirtækjum eru hætt starfsemi og önnur hafa kannski 

sameinast öðrum fyrirtækjum. Einnig hefur sjóðurinn fjárfest í eftirtöldum fyrirtækjum en 

ekki kemur fram hvernig sú fjárfesting er, hvort það er í formi hlutar í fyrirtækinu eða í formi 

láns eða styrks. Á þessu tímabili voru það fyrirtækin: AGR, Intel/Scan örbylgjutækni ehf, LH-

Tækni ehf, Menn og mýs ehf, Mentor ehf, Stiki ehf, Stjörnu-Oddi ehf. (Nýsköpunarsjóður, 

2008).  

Mynd 16  Skipulag rannsóknarsjóða á Íslandi
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5.6 Útflutningur  

Þegar horft er til útflutnings greinarinnar, þá er vert að skoða það sem hefur verið rannsakað 

áður. Sigrún Guðjónsdóttir nemandi við Háskóla Íslands vann lokaverkefni sitt í 

tölvunarfræðum um útflutning hugbúnaðarfyrirtækja. Það er áhugavert að skoða þá rannsókn 

sem hún vann. Sigrún lagði spurningar fyrir 15 fyrirtæki sem voru í hugbúnaðariðnaði og 

komu að útflutningi. Þessi fyrirtæki voru búin að vera mismunandi lengi í útrás. Ekki ætlar 

höfundur að endursegja alla skýrslu hennar hér en þar eru nokkur atriði sem er vert að halda til 

haga hér.  

 

 11 af 15 fyrirtækjum sögðu ástæða útrásar hafi verið að hugbúnaður sem þau þróuðu 

væri alþjóðlegur og að aldrei hafi annað komið til greina en að fara á erlendan markað 

 4 fyrirtæki höfðu byrjað að þróa fyrir innlendan markað sem síðan gaf möguleika á því 

að sækja á erlendan markað. 

 9 af 15 fyrirtækjum höfðu farið beint í útrás, 8 af þeim gerður það samhliða 

einhverjum heimamarkaði.  

 10 af þessum fyrirtækjum höfðu net samstarfsaðila eða voru að byggja upp slík net. 4 

fyrirtæki höfðu eigið net sem þau höfðu byggt upp í gegnum dótturfélög og höfðu þess 

vegna enga samstarfsaðila.  

 11 af 15 fyrirtækjum höfðu vaxið með innri vexti og selt í gegnum eigið net. Annað 

hvort beint frá Íslandi eða með stofnun fyrirtækis erlendis.  

 11 af 15 störfuðu eingöngu á fyrirtækjamarkaði og aðeins 2 fyrirtæki störðu á 

einstaklingsmarkaði. 

 3 af 15 höfðu fengið aðstoð frá opinberum aðilum við sókn sína á erlenda markaði. 

Önnur 3 höfðu reynt að fá aðstoð en ekki fengið.  

 
Almennt töldu viðmælendur Sigrúnar þá sjóði sem stóðu til boða ekki standa síg vel og töldu 

þá ekki styðja við greinina. Skortur á aðgangi að fjármagni í markaðssetningu erlendis er einn 

þáttur sem viðmælendur nefndu í rannsókn hennar. Fjöldi fyrirtækja talaði um gengi krónur 

sem hindrun (Sigrún Guðjónsdóttir, 2006). 

Þær tölur sem eru til um útflutning íslenskra hugbúnaðarfyrirtækja eru þær tölur sem koma frá 

Seðlabanka Íslands. Sú stofnun hefur frá árinu 1990 sent út spurningalista til fyrirtækja og eru 

þau á bilinu 130-140 sem fá þennan lista sendan. Fyrirtæki sem falla undir ISAT skilgreiningu 

og höfðu gjaldeyristekjur á árinu voru spurð. En þar sem hugbúnaður nær yfir stórt svið þá eru 
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þessar kannanir ekki tæmandi upplýsingar um iðnaðinn. En þetta gefur vísbendingu um 

hvernig hann er að þróast yfir ákveðið tímabil. Fyrirtæki í þessari könnun Seðlabanka Íslands 

eru beðin um að gefa upp tekjur sínar vegna útflutnings á hugbúnaðar- og tölvuþjónustu fyrir 

hvert ár. Síðan eru þau beðin að skipta þeim eftir þeim markaðssvæðum sem þau starfa á.  

Seðlabankinn Íslands setur upp flokka sem fyrirtækin þurfa að merkja við og þeir eru: 

 

1. Hugbúnaðarþjónusta. 

• Sérhannaður hugbúnaður fyrir einstaka viðskiptavini. 
• Staðlaður hugbúnaður. 
• Gagnavinnsla, hýsing, viðgerð, viðhald og ráðgjöf. 

2. Upplýsingaþjónusta. 

3. Höfundarlaun og leyfisgjöld. 

 
Þegar kannaðar eru skýrslur undanfarinna ára þá er stærsti hluti fyrirtækja í starfsemi sem 

flokkast undir hugbúnaðargerð eða þjónustu. Útflutningur á hugbúnaði og tölvuþjónustu frá 

upphafi mælingar sýnir að vöxtur hefur verið öll árin nema árið 2001. Ef við skoðum þetta 

nánar þá voru útflutningstekjur árið 2006 alls 6.260 milljónir en 4.800 milljónir árið 2005. 

Þarna er um 30,4% aukningu á milli ára. 
 

 
Mynd 17  Sýnir útflutning á hugbúnaði 1990-2006 

 

Hlutfall hugbúnaðar af heildarútflutningi hefur líka verið að aukast og er komið upp í 1.4% 

árið 2005 og er að nálgast 1.7% árið 2006. Á þessu sextán ára tímabili hefur útflutningur 

vaxið úr 31 milljón upp í 6,2 milljarða, sem verður að teljast mjög hraður vöxtur miðað við 

aðrar greinar (sjá mynd 17). Miðað aðrar atvinnugreinar hefur vöxtur hugbúnaðarfyrirtækja í 

útflutningi tekið mikið stökk á ekki lengra tímabili heldur en þetta. Þróunin hefur verið þannig 
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að á árunum 1996- 2000 var aukningin 31% að meðaltali en 14% á árunum 2001-2005. Einnig 

kemur fram að 10% af fyrirtækjunum sem voru í útflutningi eru með um 70% af öllum 

útflutningi hugbúnaðar (Seðlabanki Íslands, 2008a). En einnig er fróðlegt að skoða skiptingu á 

tekjum. Staðlaður hugbúnaður og sérhannaður eru stærstu þættirnir í þessum 

útflutningstekjum. 

 

 
                              Mynd 18 Myndun útflutningstekna á hugbúnaði. 

 

En skiptingin á þessum útflutningi er þannig að mestur hluti kemur frá sérhönnuðum 

hugbúnaði og stöðluðum hugbúnaði. Hlutur ráðgjafar hefur aukist frá árinu 2004. Stærsta 

útflutningssvæðið er Evrópa og næststærsta svæðið er Norður-Ameríka. Árið 2006 var 89% af 

útflutningi til ESB ríkja (Seðlabanki Íslands, 2008a). Ef við berum okkur saman við 

Norðurlöndin og Írland, þá kemur fram að hlutur hátækni í útflutningi hjá þessum þjóðum er 

mun meiri en t.d hjá Íslendingum og Norðmönnum. Hátækni er aðeins um 6 til 7% af 

heildarútflutningi. Danir, Norðmenn og Svíar eru með um 15 til 20% og Írland er með meira 

en 40%. Útflutningur hátæknivara frá Íslandi hefur aukist mikið undanfarin ár en til þess að ná 

sömu stöðu og þær þjóðir sem hér eru til samanburðar, verða að koma til fleiri 

hátæknifyrirtæki hér á landi (Iðntæknistofnun, 2006).   

 

 

5.7 Starfsskilyrði til framtíðar (þriðja stoðin) 

Á Iðnþingi, þann 18. mars 2005,  afhenti stjórn Samtaka upplýsingatæknifyrirtækja tilboð til 

stjórnvalda um að upplýsingatækni, eða það sem nefnt var þriðja stoðin, verði meginstoð í 

verðmætasköpun og gjaldeyristekjum Íslands árið 2010. Þetta var tilboð hátæknifyrirtækja til 
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stjórnvalda um að tífalda gjaldeyristekjur af upplýsingatækni á aðeins sex árum. Markmiðið 

var að skapa 40 milljarða í tekjur árið 2010. Að fara úr 4 milljörðum og upp í 40 og um leið 

að skapa um 2000 ný störf í þessum iðnaði. Ein af meginuppistöðum í tilboðinu gekk út á það 

að auka sölu staðlaðra hugbúnaðarlausna sem íslensk fyrirtæki hafa þróað og munu þróa í 

framtíðinni og stórauka hýsingu hér á landi á upplýsingakerfum fyrir erlenda aðila. Með þessu 

tilboði væri jákvætt flæði fyrir ríkið um 3 milljarðar og nettó skatttekjur um 5 milljarðar 

(Samtök iðnaðarins, 2005a).  

 

Þáverandi formaður Samtaka upplýsingatæknifyrirtækja, Ingvar Kristinsson, benti á stefnu 

nágrannaþjóða á þessu sviði, svo sem Íra sem hefðu lagt mikla áherslu á hátækniiðnað með 

heimboði fyrirtækja og skattaívilnunum. Væri svo komið að hátækniiðnaður væri um 50% í 

vægi útflutnings á Írlandi. Norðurlandaþjóðir hafa einnig lagt ríka áherslu á uppbyggingu í 

hátækniiðnaði, s.s. Finnar og Svíar. Einnig mætti nefna Dani sem stefna að því að verða ein af 

helstu hátækniþjóðum í heimi eftir 10-20 ár. Það kom fram á þessu þingi að skipulagsbreyting 

væri nauðsynleg, því málefni upplýsingatæknifyrirtækja dreifðust á fjölmörg ráðuneyti sem 

þýðir að tregðan í samskiptum við hið opinbera væri meiri en heppilegt væri. 

(Iðntæknistofnun, 2006 og Samtök iðnaðarins, 2005a). En hvað töldu samtökin að þyrfti að 

gera? Hér fyrir neðan er dæmi um nokkur þeirra atriða: 

 

 Unnið verði að uppbyggingu upplýsingatækni- og þekkingariðnaðar, m.a. með 
tilraunaverkefnum og samstarfsverkefnum opinberra aðila og fyrirtækja við þróun nýrra 
lausna. Áhersla verði lögð á þau verkefnasvið sem Íslendingar hafa góða sérþekkingu á. 
 

 Upplýsingatækni verði nýtt til að styrkja atvinnulíf, skapa ný atvinnutækifæri, örva 
nýsköpun og uppbyggingu sprotafyrirtækja.  
 

 Stuðla þarf að uppbyggingu öflugs upplýsingaiðnaðar, m.a. með það að markmiði að 
útflutningur á íslensku hugviti verði arðbær atvinnugrein.  
 

 Nokkur atrið sem snéru að skattamálum fyrirtækja og hvernig rannsóknarkostnaður er 
færður nú. Samtökin vildu auka vægi frádráttar til að lækka tekjuskatt fyrirtækja og að ríkið 
setji einn milljarð í rannsóknasjóð fyrir hátækniiðnaðinn.  

 

Í tilboðinu er vitnað í skýrslu og stefnu ríkisstjórnarinnar sem ber heitið „Auðlindir í allra 

þágu Stefna ríkisstjórnarinnar um upplýsingasamfélagið 2004-2007“. Forsenda þess að 

markmiðin náist er að íslensk stjórnvöld hrindi í framkvæmd skilgreindum verkefnum sem 

snúa að skattamálum, útflutningi, stefnumörkun og samstarfi (Samtök iðnaðarins, 2005a). 

Ríkisstjórnin hefur markað stefnu um upplýsingasamfélagið fyrir árin 2008 til 2012 undir 
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kjörorðinu, Netríkið Íslands Verið er að vinna að því að tengja stofnannir þannig að 

borgararnir geti fengið úrlausnir og upplýsingar í gegnum internetið. Þá eru uppi nýjar 

hugmyndir um að gera flesta þætti í stjórnsýslu og heilbrigðisiðnaði rafrænan og hugmyndir 

um lögreglustöð á netinu (Forsætisráðuneytið, 2008).   

 

En þetta eru eingöngu þættir sem snúa að samskiptum borgaranna við hið opinbera. Það er þó 

vonandi að ríkisstjórnin beri gæfu til að vera opin fyrir uppbygginu hátækniiðnaðar í 

framtíðinni. Vöxtur er í þessari iðngrein, það sýna tölurnar (Seðlabanki Íslands, 2008a og 

Hagstofa Íslands, 2008). Í nágrannaríkjum okkar, Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð, hafa 

stjórnvöld veitt öflugan stuðning við hátækniiðnað (Samtök iðnaðarins, 2005a). Samkvæmt 

upplýsingum frá Alþjóðlegu efnahagsstofnuninni (e. world economic forum global 

competiveness report3) fyrir árið 2006-2007 eru þessar þjóðir samkeppnishæfustu þjóðir 

heims ásamt Sviss. (Iðntæknistofnun, 2006). Hin Norðurlöndin hafa byggt upp þróaða 

framleiðslu sem er ofarlega í virðiskeðjunni eins og ýmsar hátæknigreinar, en hátækniiðnaður á 

Íslandi er skemur á veg kominn (Iðntæknistofnun, 2006). Þann 26. febrúar 2008 skrifaði Verne 

Holdings ehf. undir samninga við Landsvirkjun, Farice og Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar 

um raforku, gagnaflutninga, hús og lóð fyrir nýtt alþjóðlegt gagnaver við Keflavíkurflugvöll. 

Þeir sem standa að því er fyrirtækið Verne Holdings sem er í eigu Novator og General Catalyst. 

(Vísir, 17. apríl, 2008). Gagnaverið mun rísa á árinu og taka til starfa á fyrstu mánuðum næsta 

árs. Heildarfjárfesting verkefnisins verður um 20 milljarðar króna á fimm árum og stefnt er að 

því að bein og óbein efnahagsleg áhrif innanlands nemi um 40 milljörðum króna og að um 

100 störf muni skapast(MBL, 26.febrúar, 2008).  

 

Nú hefur einnig verið undirritað samkomulag á milli sveitarfélagsins Ölfus og fyrirtækisins 

Grenstone ehf um viljayfirlýsingu um uppbyggingu netþjónabús í sveitarfélaginu (Vísir, 17. 

apríl 2008). En ummæli forstjóra CCP vekja góðar vonir. Forstjórinn sagði að stjórnvöld ættu 

að geta fengið hingað risafyrirtæki í hugbúnaði líkt og áliðnaði. Þannig væri 

tölvuleikjamarkaðurinn stöðugt að stækka og ætti mikla framtíðarmöguleika. Nefndi 

forstjórinn að stjórnvöld ættu að geta komið til móts við hugbúnaðarfyrirtæki, alveg eins og 

kvikmyndaiðnaðinn. CCP væri alveg til í að greiða minni skatta og fá meira endurgreitt líkt og 

Clint Eastwood þegar hann var hér á landi með tökulið sitt (Markaðurinn, 2007). 

                                                 
3 World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2006-2007 
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5.8 Viðtal við nokkra aðila  

Ingvar Kristinsson er nú er starfsmaður hjá Marel en hefur verið tengdur hugbúnaðar-

fyrirtækjum um langt skeið. Hann kom inn í hugbúnaðariðnaðinn á árunum 1989-1992 og var 

þá að aðstoða fyrirtæki við að afla styrkja frá Evrópusambandinu. Hann hefur starfað sem 

forstjóri og aðstoðarforstjóri hjá nokkrum fyrirtækjum og einnig komið að verkefnastjórnun 

fyrir ýmsa aðila. Hann kom að stofnun Íslenska hugbúnaðarsjóðsins árið 1997 og sat í stjórn 

Íslenskra hugbúnaðarfyrirtækja og kom að inngöngu hugbúnaðarfyrirtækja inn í Samtök 

iðnaðarins.  

 

Guðmundur Ásmundsson starfaði sem fulltrúi hjá Samtökum iðnaðarins og sat í nefndum og 

ráðum sem snéru að Hugbúnaðariðnaði og upplýsingatækni eins og Ingvar Kristinsson.  

 

Ólafur Daðason forstjóri hjá Hugviti hefur setið í stjórn ýmissa hugbúnaðarfyrirtækja og 

unnið ýmis störf sem tengjast framgagni hugbúnaðariðnaðarins. Þessir aðilar hafa mikla 

reynslu af störfum sínum í þessum iðnaði. Þessi samantekt er byggð á skoðunum þeirra og 

þeim eigindlegum viðtölum sem ég átti við þá um hugbúnaðariðnaðinn.   

 
Iðnaðurinn.  

Þetta er ekki gömul grein. Ef við förum 15 ár aftur í tíman, þá sjáum við að það hefur verið 

mikil gróska í hugbúnaðariðnaði. Hér áður voru menn að horfa til útflutnings og ætlun 

fyrirtækja var að verða rík og þau prófuðu ýmislegt eins og eðlilegt var. Settar voru upp 

söluskrifstofur erlendis. Í samvinnu við Útflutningsráð fóru fyrirtæki reglulega á ZEBIT 

sýninguna. Það vantaði alltaf herslumuninn í þessum aðgerðum og þær skiluðu ekki miklu því 

samkeppnin erlendis var mikil 1. En eftir árið 2000 hafa verið byggð upp fyrirtæki sem eru að 

gera hlutina fagmannlega að mati Guðmundar Ásmundssonar. Þessi fyrirtæki hafa verið að 

taka á gæðakerfum og hafa unnið vel að sínum innri skipulagsmálum. Fjöldi slíkra fyrirtækja 

er á bilinu 5-10 sem eru bæði öflug og vel rekin fyrirtæki. Út frá samkeppnissjónarmiði þá er 

þetta mismunandi eftir tegundum fyrirtækja1. Það fer eftir því hvernig markaðurinn er 

skilgreindur. Ef við horfum bara á Ísland þá hefur átt sér stað mikil sameining og samruni í 

greininni. Sérstaklega hjá þeim fyrirtækjum sem eru í bókhaldshugbúnaði. Í þeim geira eru 
                                                 
1  Guðmundur Ásmundsson hjá Kælitækni  
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kannski ekki nema 4 fyrirtæki sem eru að selja inn á þann markað. Staða ISV fyrirtækja er 

frekar veik hér á landi miðað við öll helstu lönd í kringum okkur, þar sem áhersla er á að slík 

fyrirtæki vaxi og dafni og þau fá ýmsa aðstoð frá stjórnvöldum. Þá er verið að tala um hluti 

sem snúa að skattalegum atriðum og eflingu rannsókna- og þróunarstarfs. Það sem greinin er 

að berjast við hér á landi er skortur á áhættufjármagi og það vantar meiri aðstoð við „patent“ 

umsóknir2. Ef við skoðum samkeppnina, þá er hún ekki mjög hörð á þessum markaði. Þessi 

iðnaður ber frekar merki mettaðs markaðar. Það er mikið til vegna þess að skiptikostnaður 

fyrirtækja (kostnaður þeirra við að hætta viðskiptum og leita annað) er mjög hár3. En ef við 

skoðum aðra þætti heldur en samkeppnina, t.a.m. vaxtarmöguleikana, þá er hugbúnaðar-

iðnaðurinn í eðli sínu þjónustuiðnaður. Hann verður aðeins sterkur á þeim sviðum þar sem er 

framsækið atvinnulíf. Það er einmitt á þeim sviðum sem við höfum náð árangri eins og t.d í 

fjármálageiranum, í sjávarútvegi og síðan í heilbrigðisgeiranum. Til þess að það skapist 

svigrúm til vaxtar þurfum við að hafa framsækið atvinnulíf.   

 

Nokkrum fyrirtækjum hefur tekist að taka það sem þeir hafa verið að vinna fyrir þessar 

iðngreinar og heimfært það yfir á stærri markaði með góðum árangri1. Samstarf (e. partners) 

við erlenda aðila hefur skilað miklu og eru fyrirtæki að vinna með mörgum stórfyrirtækjum 

erlendis sem skilar þeim góðum árangri3. Það sem hefur gagnast iðnaðinum helst er 

útboðstefna ríkisins. Hún er ágæt fyrir stærri fyrirtæki en er ekki að skipta smærri fyrirtæki 

eins miklu. Samtök iðnaðarins hafa unnið gott starf fyrir iðnaðinn og svo skilaði hlutur Rannís 

í átaki fyrir nokkrum árum sem sér vel. Almennt er velvild í garð iðnaðarins en það vantar að 

bæta umhverfið2. Hér er vísað í aðstöðumunar greinarinnar í samanburði við helstur 

nágrannalönd (sjá samkeppnisþáttinn). Einn af þeim hlutum sem Michael Porter talar um eru 

klasar (e. clusters). Rannsakandi spurði þessa aðila hverju það sætti að þessi iðnaður hefur 

ekki byggst upp sem klasi. Allir viðmælendur voru sammála að það væri ekki að ganga upp 

og nefndu þeir að eðli iðnaðarins væri þannig að þeir ættu ekki samleið. Eins og í bílaiðnaði 

þá eru allir að þróa og framleiða bíla. Í þessum iðnaði eru mörg fyrirtæki að vinna að ólíkum 

hlutum og oft hlutum sem eru stílaðir inn á mismunandi hópa eða mismunandi fyrirtæki.  

Klasi gengur ekki vegna þess að breiddin er mikil í iðnaðinum og ólíkar þarfir og mismunandi 

þarfir fyrirtækjanna1. En iðnaðurinn hefur náð meiri árangri með inngöngu sinni í SI á sínum 

                                                 
1 Guðmundur Ásmundsson hjá Kælitækni  
2  Ólafur Daðason hjá Hugviti 
3 Ingvar Kristinsson starfsmaður hjá Marel 
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tíma. Það var partur af þroskaferli iðnaðarins. Það að bindast samtökum og hafa fastan 

starfsmann hefur styrkt ímynd greinarinnar. Það hefur gert það að verkum að menn horfa á 

iðnaðinn sem alvöru iðnað. Með inngöngu í SI var tekið á ýmsum innri málum í iðnaðinum 

eins og t.d höfundaréttarmálum, ráðningarmálum og innri ferlum sem var nauðsynlegt 1.  

 

Hönnun og nýjar lausnir  

Það komu fram mismunandi skoðanir þessara aðila á hugbúnaðargerð hjá stórum fyrirtækjum, 

eins og t.d bönkum og ríkisstofnunum. Ingvar talaði um að fjölmennar deildir sem hafa aðeins 

eitt markmið, það er að selja einhvers staðar annars staðar3. En í stað þess er mikill fjöldi af 

starfsfólki að viðhalda kerfum þessara aðila. Að stórum hluta er þetta rekstrarþjónusta og 

hýsing. Stóru fyrirtækin eru aðeins að vinna fyrir sig sjálf eða eitt verkefni fyrir ákveðinn 

kúnna. Þau eru ekki að selja út hugbúnaðargerð til annarra aðila. Ef við skoðum þetta lengra, 

þá eru ekki margir að vinna í hugbúnaðarþróun á Íslandi2.  

 

Viðmælendur mínir eru sammála um það að ýmsir eru að gera góða hluti í þróun og hönnun 

en það nær þó ekki að verða að söluvöru. Það voru t.d margar lausnir hannaðar fyrir Latabæ 

sem er aðeins að nýtast því fyrirtæki. Síðan eru fyrirtæki eins og Marel sem reka 52 manna 

hugbúnaðardeild sem er að vinna í svokölluðum hagnýtum hugbúnaði. Þar snúast hlutirnir um 

að finna lausnir og þróun á „application“-hugbúnaði fyrir framleiðslu þeirra. Þarna er deild 

sem er að velta um 6–8 milljónum evra. Fleiri fyrirtæki eru með stórar hugbúnaðardeildir sem 

selja lausnir erlendis, dæmi um það er Íslensk erfðagreining3. Eitt sjónarmiðið í þessu er að 

bankar og stofnanir hafi ekki hag af því að byggja upp stórar deildir innan fyrirtækjanna í 

hugbúnaðargerð. Þessi fyrirtæki eru í auknum mæli að útvista ákveðna þætti og það sé hagur 

að fyrirtækin kaupi þjónustuna meira af öðrum fyrirtækjum 1. Svo lengi sem okkur tekst að fá 

frumkvöðla út úr skólunum, þá eiga Íslendingar eftir að finna upp fleiri hluti3.  

 

Hlutverk stjórnvalda og framtíðin 

Þessir aðilar komu að þriðju stoðinni og hafa skoðun á því hvað stjórnvöld þurfa að gera.  

Ríkisstjórnin þarf að jafna aðstöðumun og þá þætti sem snúa að þessum rekstri. 

Vinnumarkaðurinn er grunnur og það þarf meira af menntuðu fólki í þessum fræðum. Erfitt er 

                                                 
1  Guðmundur Ásmundsson hjá Kælitækni  
2  Ólafur Daðason hjá Hugviti 
3 Ingvar Kristinsson starfsmaður hjá Marel 
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að sjá hér í framtíðinni fyrirtæki með 2-3000 manns í vinnu. Slíkur vöxtur þarf að fara fram 

utan Íslands miðað við núverandi aðstæður2.   

 

Skattamál og aukning á rannsóknarstyrkjum og líka hvernig fyrirtæki geta fært 

rannsóknarkostnað, t.d með lækkun á tekjuskatti á móti þeirri rannsóknarvinnu, eru nokkur af 

þeim atriðum sem þarf að vinna í (sjá kafla um þriðju stoðina). Markaðsrannsóknir utan 

Íslands eru gríðarlega dýrar og þess vegna er það aðeins á færi stórra fyrirtækja að fjármagna 

það 2. Það kemur fram að þegar reynt var að fá stjórnvöld til samstarfs var viðkvæðið hjá 

sumum stjórnmálamönnum að ekki mætti hygla einni atvinnugrein umfram aðra. En það hefur 

svo sannarlega verið gert t.d í sjávarútvegi og landbúnaði og nú síðast í áliðnaði. Guðmundur 

Ásmundsson er einn þeirra sem kom hvað mest að þriðju stoðinni. Hann telur að stjórnvöld 

muni aðstoða þessa atvinnugrein og þá undir heildarsamtökum upplýsingafyrirtækja en það 

taki allt sinn tíma. Þegar þriðja stoðin var lögð fyrir, þá var málið tekið fyrir og skoðað. 

Ríkisstjórn á þeim tíma  samþykkti að beina þessu til ákveðinna ráðuneyta, en það er oft svo 

með embættismannakerfið að hlutirnir hafa tilhneigingu til að daga uppi1.  

 

Kannski eru þeir sem eiga að framkvæma ekki með nægjanlegar valdheimildir til þess. Nú er 

reynt að beina orku á grænni lausnir eins og umræða um netþjónabú og öflugri tengingu. Það 

á eftir að hafa góð áhrif fyrir iðnaðinn 1. Það vantar ekki viljann heldur framkvæmdina. 

Stjórnvöld vita að það er mikil verðmætasköpun í þessum iðnaði. Þegar upplýsingaiðnaðurinn 

verður búinn að ná 40 milljarða markinu í útflutningi, þá mun umræðan aftur koma upp á 

yfirborðið. (Munnleg heimild, Guðmundur Ásmundsson, Ingvar Kristinson og Ólafur 

Daðason. 2008).  

                                                 
1  Guðmundur Ásmundsson hjá Kælitækni  
2  Ólafur Daðason hjá Hugviti 
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6.0 CCP 

Hér að framan hefur iðnaðinum verið lýst út frá samkeppnishæfni, mótun hans og þróun út frá 

vexti. Sýnt hefur verið fram á framtíðarhorfur og starfsskilyrði hugbúnaðarins. Til að skýra 

betur samkeppnisforskot fyrirtækja er tekið fyrir raunverkefni um fyrirtækið CCP.  Ástæða 

þess að það fyrirtæki er notað er sú að vöxtur þess hefur verið hraður og fyrirtækið hefur náð 

að nýta sér vöruaðgreiningu til þess að ná samkeppnisforskoti.  

 

Fyrirtækið CCP var stofnað árið 1997 og var það undir nafninu „Loki margmiðlun“. 

Fyrirtækið var stofnað til að vinna að EVE en hugmyndin varð til um jólin 1996 þegar Reynir 

Harðarson var að vinna fyrir OZ. Á þeim tíma var OZ að vinna að þrívíddarhugbúnaði sem 

var ætlaður samskiptum fólks á Internetinu. Vinnuheitið á þeirri hugmynd var Cosmos. 

(Heimsókn í CCP, 2003). Verkefnið var í startholunum en Oz tók ákvörðun um að fara frekar 

í OZ Virtual,  samskiptahugbúnaðinum I-Pulse og síðar farsímaþjónustuna M-Presence. Það 

má segja að OZ hafi verið langt á undan sinni samtíð í þróun á lausnum og hugmyndir þeirra 

hafa ræst eins og MSN messenger og fleiri hlutir sem þeir hjá OZ voru að vinna að. Ragnar 

hafði alltaf þann draum að hanna tölvuleiki og byrjaði snemma að hanna nokkra leiki á 

Commodore 64 tölvunni sína. Það var síðan Reynir og Þórólfur Beck sem ákváðu að láta 

drauminn rætast og taka slaginn.  

 

Árið1997 stofnuðu þeir CCP og í árslok sama ár voru þeir báðir farnir að vinna hjá 

nýstofnuðu fyrirtæki (Tímaritið Hann, apríl, 2007og Markaðurinn, 2007). Ekki nóg með að 

þeir ætluðu að gera tölvuleik heldur ætluð þeir að búa til stærsta fjölþátttökuleik 

tölvuleikjasögunnar. Á meðan unnið var að hugmyndinni, tóku starfsmenn fyrirtækisins að sér 

hin ýmsu verkefni. Meðal þeirra var þróun á útliti Latabæjar og einnig bjuggu þeir til 

borðspilið Hættuspil. Það spil kom út fyrir jólin 1998 og seldist í 10.000 eintökum og þessi 

verkefni hjálpuðu fyrirtækinu að tryggja fjárhagslegar stoðir þess. Þessi verkefni gerðu þeim 

kleift að ráða fyrstu starfsmennina og hefja vinnu að fyrstu frumgerðinni af EVE (Tímaritið 

Hann, apríl, 2007 og Markaðurinn, 2007).  

 

Í árslok 1999 var fyrsta frumútgáfan af EVE tilbúin og var hafist við að kynna hugmyndina 

fyrir fjárfestum (Tímaritið Hann, apríl, 2007). Þeir fengu aðila til að brúa bilið áður en fyrsta 

hlutafjárútboðið var haldið í samvinnu við Kaupþing í maí 2000. Þar söfnuðum þeir hlutafé 

upp á 170 milljónir sem gerði CCP kleift að hefja þróun á EVE af fullum krafti (Tímaritið 
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Hann, apríl, 2007). Önnur fjármögnun kom sumarið 2001, þá 100 milljónir og síðan var þriðja 

fjármögnunin í árslok 2002, þá 80 milljónir (Heimsókn í CCP, vefsíða og Markaðurinn, 

2007). Með þessu tókst fyrirtækinu að safna fjármagni til reksturs næstu tvö árinn.   

 

Árið 2002 var fjármagnið að klárast og var fyrirtækið rekið með 30 starfsmönnum í 3 mánuði 

án þess að hægt væri að greiða laun. Sama ár landaði CCP útgáfusamningi við bandaríska 

útgáfufyrirtækið Simon & Schuster. Það gerði CCP kleift að ljúka leiknum og leit hann 

dagsins ljós í maí 2003. Simon & Schuster ákvað síðan öllum að óvörum að hætta útgáfu 

tölvuleikja en með mikilli vinnu náði CCP samningnum til sín og fór inn í árið 2004 með alla 

virðiskeðjuna fyrir tölvuleikinn á eigin hendi (Markaðurinn, 2007). Fyrirtækið er með 4 

starfsstöðvar víðsvegar um heiminn. Hér fyrir neðan má sjá stjórnskipulag CCP.   

 

 

 
Mynd 19 Mynd af stjórnskipulagi CCP. 

 

Í efni frá fyrirtækinu kemur fram að það eru tvær meginstoðir í virðiskeðju fyrirtækisins; 

hönnun leikja (e. game development) og svo útgáfa leikja (e. game publishing). Undir þessum 

tveimur stoðdeildum eru síðan verkefni sem heyra undir hvora deild um sig. Þvert á þessar 

deildir er síðan framleiðsla mismundandi leikja og afurða fyrirtækisins                        

(CCP 2005; 2006; 2007).  
  

6.1 Starfsmenn 
Fyrirtækið laðar að sér fjöldann allan af hámenntuðu fólki enda krefst leikurinn mikillar 

sérþekkingar, ekki síst á sviði stærðfræði, eðlisfræði og tölvunarfræði (Markaðurinn, 17. 

janúar og 18. apríl 2007). Fjölgun starfsmanna hefur verið mjög hröð á undanförnum árum. 

Fyrstu árin voru þeir á bilinu 30-40 frá árinu 2005 hefur aukning verið mjög mikil. Þarna 
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spilar inn yfirtaka á White Wolf í Bandaríkjunum en annar vöxtur fyrirtækisins, eins og t.d í 

Kína, hefur líka áhrif á heildarfjölda starfsmanna og starfsmannaþörf almennt. (CCP 

,2005;2006 og 2007). 

 

 
 Mynd 20 Fjöldi starfsmanna hjá CCP 2003-2007. 

 

Þegar ársskýrslur eru skoðaðar frá CCP kemur í ljós að stærsti fjöldinn vinnur á Íslandi eða 

188 starfsmenn, síðan er það eru 64 í Bandaríkjunum og svo 33 starfsmenn í Kína. Þessi mikli 

fjöldi á Íslandi stafar af því að hönnunarvinna er framkvæmd hér á Íslandi og alls vinna 97 

starfsmenn við hana. Meðalaldur starfsmanna er 31 ár og meðalstarfsaldur er 3 ár hjá 

fyrirtækinu. Karlmenn eru 90% af starfsmönnum og konur 10% starfsmanna. Viðmælandi 

minn Ingvar Kristinson hjá Marel telur að hugbúnaðariðnaðurinn þurfi kannski ekki nema 

annað fyrirtæki af stærðargráðu CCP til að auka vöxt í iðnaðinum verulega. (Munnleg 

heimild: Ingvar Kristinson, 2008).  

 

Í ársskýrslu fyrir árið 2007 kemur fram að CCP var ákveðið í því að framfylgja stefnu sinni í 

ráðningum starfsmanna. Markmið er að hafa hæfasta og færasta fólkið á þessu sviði hverju 

sinni. Fyrirtækið telur að þeir geti enn aukið starfsmannafjölda, bæði í Bandaríkjunum og í 

Kína (CCP, 2007). Það kemur fram að CCP er með virka starfsmannstefnu og reynir að 

sameina vinnu og einkalíf. Reglulega eru gerðar kannanir á meðal starfsmanna til að kanna 

hug þeirra til vinnustaðarins og umhverfisins. Vinnuumhverfi er gott og stjórnendur hafa náð 

að skapa fyrirtækjamenningu sem tryggir að starfsmenn segi skoðun sína á málum. Helsta 

vandamálið er að fyrirtækið hefur vaxið mjög hratt og er á mörgum stöðum, sem hindrar oft 

flæði upplýsinga á milli staða og eins á milli landa (CCP, 2006).  
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6.2 Vöxtur og útflutningur CCP  
Eftir að CCP hóf að bjóða netverjum leikinn í beinni sölu á netinu hefur sala á leiknum 

tvöfaldast á hverju ári fram til dagsins í dag. Þegar leikurinn kom út árið 2003 voru notendur 

um 25.000. En fjöldi áskrifenda hefur verið að aukast jafnt og þétt og er fjöldi áskrifenda núna 

tæplega 240.000 en svo eru aðrir 50-60.000 með prufuáskrift, sem leiðir til fastrar áskriftar að 

sögn Magnúsar Bergssonar hjá CCP. (Vísir, 10. júní. 2008). Ef við skoðum aðeins útflutning 

CCP á þessum árum kemur í ljós að hann er stór hluti af heildar útflutningstekjum 

hugbúnaðariðnaðarins. Árið 2003 var velta CCP 300 milljónir króna og eru síðan komin í 1.5 

milljarða árið 2006 (framreiknað á gengi 2006 er það 1,8 milljarðar), aðeins þremur árum 

seinna.  

 
Mynd 21 Sýnir útflutningstekjur CCP og hlutfall af heildar útflutningi. 

 

Samkvæmt þessu þá var hlutur CCP af heildarútflutningi 15% árið 2004 og er komin í 29 % 

árið 2006. (Ut-vefurinn, 2006). Þetta er miðað við vöxt í tekjum CCP og vöxt greinarinnar 

almennt í fyrra. (Markaðurinn, 17. jan. 2007).  Hilmar V. Pétursson framkvæmdastjóri CCP 

talar um að ef ekki komi til eitthvert annað stórt fyrirtæki í útflutningi hugbúnaðar, þá verði 

CCP með helming af öllum útflutningi árið 2011. Máli sínu til stuðnings bendir hann á að 

flestir þættir CCP hefðu tvö- til þrefaldast á síðastliðnum fjórtán mánuðum (Markaðurinn, 

2007 og Hilmar V. Pétursson, 2006). 

 

Gengi íslensku krónunnar hefur veruleg áhrif á rekstur CCP samkvæmt viðtali við Hilmar V. 

Pétursson framkvæmdastjóra CCP á vef UT árið 2006. Hilmar talar um að CCP hafi tapað 150 

milljónir árið 2005 vegna gengismunar. (Ut- vefurinn, 2006). Lítils háttar hagnaður varð af 

rekstri félagsins árið 2005 en þá var veltan 700 milljónir. Árið 2005 ákvað félagið að færa 

eigið fé CCP í Bandaríkjadali og skrá hlutafé félagsins í sömu mynt. (Markaðurinn, 18. apríl 

2007). 
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6.3 Leikurinn 

Leikurinn er í raun sýndarveruleiki sem gerist í framtíðinni, nánar tiltekið eftir 25.000 ár. 

Leikmenn ferðast á milli sólkerfa í geimskipum af öllum stærðum og gerðum og byggja upp 

fyrirtæki, hernaðarbandalög og samfélög. Menn gerast málaliðar, sjóræningjar, 

viðskiptajöfrar, vopnaframleiðendur, smyglarar, flotaforingjar, fornleifafræðingar, 

vísindamenn eða í raun nánast hvað sem mönnum dettur í hug að taka sér fyrir hendur. 

Leikmenn setja sér mismunandi markmið. Stærsti hópurinn er á aldrinum 18-32 ára. En 

almennt er fólkið sem spilar leikinn á öllum aldri. Sumir vilja sigra heiminn og safna í 

kringum sig þúsundum til að fara með hernaði gegn öðrum bandalögum til að leggja undir sig 

stór svæði í geimnum. Aðrir finna sín markmið í að framleiða bestu og tæknivæddustu 

geimskipin. Aðrir sérhæfa sig í að kaupa og selja hráefni eða vopn á markaði. Leikurinn er 

mjög frjáls og raunverulegur. Hagfræði er einn af veigamestu þáttunum í EVE-Online og er 

reynt að gera hagkerfi leiksins sem líkast því sem gerist í raunveruleikanum. CCP heldur utan 

um hagkerfi leiksins og þjónar einhvers konar hlutverki Seðlabanka, sem dælir fjármagni inn í 

hann þegar við á (Markaðurinn, 2007 og CCP, 2007). 
 

6.4 Yfirtaka og framtíðin 

Í nóvember 2006 sameinuðust CCP og White Wolf Publishing í Bandaríkjunum. Fyrirtækið 

verður rekið sem dótturfyrirtæki CCP. (Vísir NFS, nóvember 2006). Með þessu varð til 

stærsta fyrirtæki heims á sviði Virtual Worlds. EVE Online er stærsti fjölleikenda-tölvuleikur 

á netinu og White Wolf er annar stærsti útgefandi hlutverkaleikja, bóka og spila í heimi. 

Sameinað fyrirtæki ætlar að markaðssetja nýja leiki með vísindaskáldsagna-, hryllings og 

ævintýraefni, bæði á netinu og í öðru formi. Meðal efnis sem gefið verður út á næsta ári eru 

skáldsögur byggðar á EVE Online. (Vísir NFS, nóvember 2006). Næsti leikur CCP mun 

byggja á World of Darkness hugmyndaheimi sem White Wolf hafði unnið með. (Tímaritið 

Hann, apríl, 2007). 

 
6.5 Eignarhald og verðmæti 

Eignaraðild er dreifð hjá fyrirtækinu og alls eiga 99 aðilar hlut í fyrirtækinu. En 3 aðilar eiga 

stærri en 10% hlut í CCP. Þessir aðilar eru NP ehf (Novator ehf) með 34%. Novator er private 

equity sjóður í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar. Næst stærsti eigandi CCP er General 

Catalyst Partners sem á 17% hlut. Venture Capital er fyrirtæki sem fjárfestir í óvenjulegum 

frumkvöðlafyrirtækjum sem vinna að tækni sem mun leiða til þróunar og breyta iðnaðinum. 
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Þeir áttu líka í White Wolf, Inc sem er með 22% markaðshlutdeild í hlutverkaleikjum. Helsta 

merki þeirra er Army of Darkness vörulínan. (Háskóli Íslands Wiki, 2008 og CCP, 2007). 

Síðan er það Techno Investments með 16.5% hlut, einnig er stofnandi fyrirtækisins S. Reynir 

Harðarson með 12.1% hlut. Techno Investments virðist vera með íslenska eignaraðild.  

 

Það er ljóst að vöxtur CCP hefur verið gríðarlegur og þegar skoðaðar eru þær greinar sem eru 

skrifaðar um fyrirtækið og viðtöl við stjórnendur er ljóst að fyrirtækið er að auka virði sitt á 

hverju ári. Dæmi um það er grein á síðasta ári um CCP undir fyrirsögninni: „Virði CCP allt 

að sexfaldast á einu ári“. Þar er talað um að bandarískur fjárfestingarsjóður; General Catalyst 

Partners, vilji auka við hlut sinn í netleikjafyrirtækinu CCP og bjóði 1.000 krónur fyrir 

hlutinn. Sjóðurinn keypti núverandi eignarhlut sinn á genginu 600-800 á síðasta ári. Talar 

blaðið um að markaðsvirði CCP í febrúar 2007 gæti verið nálægt tíu milljörðum króna. 

(Markaðurinn, 7.febrúar 2007).  

 

Novator fjárfesti í CCP árið 2006 og greiddi þá 180 krónur fyrir hlutinn samkvæmt 

upplýsingum Markaðarins. Miðað við gengið 1.000 krónur á hlut árið 2007 hefur virði 

eignarhlutar Novators aukist um 455 prósent á tæpu ári (Markaðurinn, 7.febrúar 2007). Í 

ársskýrslu 2007 er talað um að eigið fjárhlutfall félagsins sé 28,6% sem telst ver mjög gott 

miðað við félag sem er að vaxa hratt. Þar kemur einnig fram að hagnaður hafi verið nokkrar 

milljónir dollara. Eignir félagsins eru metnar á nokkra milljarða og rennir það stoðum undir 

hugsanlegt verðmæti þess eins og fram kom hér á undan (CCP, 2007).   
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7.0 Framkvæmd rannsóknar 

Fram að þessu hefur rannsakandi verið að sýna fram á samkeppnishæfni hugbúnaðariðnarins 

og sýna fram á dæmi um samkeppnisforskot í hugbúnaðariðnaði. Efnið hér að framan er til 

þess fallið að svara rannsóknarspurningum R1 og R3 . En til þess að svara þriðja þættinum um 

markaðshneigð og um leið spurningu R2. Þurfti rannsakandi að framkvæma megindlega 

rannsókn á markaðshneigð íslenskra hugbúnaðarfyrirtækja.  

 

7.1 Þátttakendur  

Við rannsókn þessa var eingöngu haft til hliðsjónar að fyrirtækin væru hugbúnaðarfyrirtæki en 

ekki upplýsingatæknifyrirtæki. Tekin var saman listi yfir fyrirtæki sem voru að sinna 

hugbúnaðargerð. Þegar þau voru skoðuð nánar voru nokkur þeirra að starfa fyrir sjávarútveg 

og einhver voru aðeins upplýsingarfyrirtæki eða féllu ekki undir skilgreiningu ISAT 7220, 

þ.e. hugbúnaðargerð og ráðgjöf varðandi hugbúnað. Þegar rannsakandi hafði skoðað þessi 

fyrirtæki betur þá voru 19 fyrirtæki valin til að taka þátt í könnunni. Hugbúnaðarfyrirtækjum 

má skipta niður í 3 flokka eftir stærð þeirra: 

 

1. Lítil fyrirtæki með 1-15 starfsmenn 

2. Miðlungsfyrirtæki með 20- 40 starfsmenn  

3. Stór fyrirtæki með 50- 250 starfsmenn  

 

Aðeins tvö fyrirtæki eru með 200 starfsmenn eða fleiri. Fjöldinn skiptist jafnt á milli hinna 

tveggja flokkanna. Kynjaskipting þeirra sem tóku þátt var 70% karlmenn og 30% konur. 

Heildarfjöldi þátttakenda voru 20 manns. 

 

7.2 Mælitæki 

Notaður var spurningalisti með 55 spurningum sem snúa að markaðshneigð. Listinn er íslensk 

þýðing endurbættrar útgáfu af MARKOR spurningalista, sem saminn var af Matzuno, Mentzer og 

Rentz  (2000). Auður Hermannsdóttir vann listann fyrir sitt verkefni um tryggingafélög. Hann var 

notaður með hennar leyfi. Hún valdi að nota þessa útgáfu frekar en útgáfu Kohli, Jaworski og 

Kumar (1993) vegna þess að hún taldi þessa útgáfu taka mið af fleiri þáttum í markaðsumhverfinu 

(Auður Hermannsdóttir, 2006). Sá spurningarlist sem ég lagði fyrir þátttakendur innhélt 51 

spurningu af þessum 55. Í þessum spurningalista eru notaðir helstu kvarðar nafnkvarða, 
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jafnbilakvarða og hlutfallskvarða við gerð spurninganna. Þessi listi inniheldur 4 þætti sem 

spurt er um.    

 Spurningar 1-5  eru almennar bakgrunnspurningar 

 Spurningar 6-20 mæla að söfnun upplýsinga í fyrirtækjunum 

 Spurningar 21 -29  mæla að miðlun upplýsinga innan fyrirtækisins 

 Spurningar 30-44  mæla að viðbrögðum við upplýsingum. 

 Spurningar 45-51  mæla heildarframmistöðu fyrirtækisins 

 

7.3 Framkvæmd 

Rannsóknin var unnin í maí og júní 2008. Könnunin var framkvæmd með rafrænum hætti. 

Könnunin var sett upp á vefnum http://www.createsurvey.com  og var síðan sendur rafrænn 

póstur á fyrirtækin sem búið var að ákveða að senda könnunina á. Framkvæmdin fól í sér að 

fyrst var sendur kynningarpóstur til stjórnenda fyrirtækjanna og óskað eftir samþykki um 

þátttöku. Af þessum 19 fyrirtækjum voru tvö fyrirtæki sem báðust undan þátttökunni. Eitt 

fyrirtæki er ekki í hugbúnaðargerð þannig að aðeins 16 fyrirtæki voru þá eftir. Af þeim 

svöruðu 9 könnunni. Svarhlutfall í könnunni var 47,4%. Svörin voru sótt á áðurgreindan vef. 

Niðurstöður komu í formi Excel-skjals sem var síðan fært í SPSS forritið til úrlausnar. Einnig 

var Excel-forritið notað við tölfræðilega úrvinnslu.   
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8.0 Rannsóknin á markaðshneigð 

Þegar rannsakandi var að undirbúa megindlega rannsókn á markaðshneigð, lagði hann tilgátur 

til grundvallar. En tilgátur eru staðhæfingar sem settar eru fram um þýðið áður en að könnunin 

er framkvæmd. Tilgáturnar eru í raun tvær; fyrri tilgátan er svonefnd 0 tilgáta sem er andstæða 

við raunverulegu tilgátuna.  

 

H0: Jákvæð tengsl eru á milli frammistöðu fyrirtækjanna í heildareinkunn! 
 

Fyrri tilgátunni er ætlað að sýna fram á að það séu tengsl á milli frammistöðu fyrirtækjanna í 

heildareinkunn markaðshneigðar. Með þessari tilgátu vill rannsakandi sýna fram á að það séu 

tengsl á milli fyrirtækjanna í heildarframmistöðu. Þessi tilgáta gengur út frá því að fyrirtækin 

fái öll svipaða einkunn út úr rannsókninni. Síðari tilgátan er andstæðan við 0 tilgátuna.  

 

H1: það eru ekki jákvæð tengsl á milli frammistöðu fyrirtækjanna í heildareinkunn! 
 

Síðari tilgátunni er ætlað að sýna fram á hið gagnstæða að það séu ekki tengsl á milli 

fyrirtækjanna í heildarframmistöðu. Þessi tilgáta gengur út frá því að fyrirtækin fái ekki öll 

svipaða einkunn út úr rannsókninni. Rannsókninni er ætlað að styðja sjálfa tilgátuna en að 

hafna 0 tilgátunni.   

 

Kynjaskipting svarenda í könnuninni var þannig að 70% svarenda voru karlmenn og 30% 

voru konur. Flestir svarenda voru á aldrinum 41 til 50 ára eða 55% svarenda. Helmingur 

svarenda eða alls 50% hafa starfað hjá því fyrirtæki sem þeir starfa hjá í 1-5 ár að meðaltali. Í 

töflunni hér fyrir neðan er nánar greint frá aldursskiptingu þeirra sem tóku þátt í könnunni.   
 

                                                   Tafla 6  Sýnir þátttakendur í könnuninni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kynjaskipting Fjöldi Hlutfall 
Karl 14 70% 
Kona 6 30% 

Aldursskipting     
21 til 30 ára 1 5% 
31 til 40 ára 6 30% 
41 til 50 ára 11 55% 
51 til 60 ára 2 10% 

Starfsaldur     
Skemur en eitt ár 2 10% 
Eitt til þrjú ár 5 25% 
Þrjú til fimm ár 5 25% 
Sjö til níu ár 4 20% 
Lengur en níu ár 4 20% 
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Innri áreiðanleiki spurningalistans var kannaður og reyndist nokkuð góður:  

söfnun upplýsinga α = 0,72 ;  

miðlun upplýsinga α = 0,67 ;  

viðbrögð við upplýsingum α = 057.  

frammistaða fyrirtækisins α = 0,71  

 

Söfnun upplýsinga og frammistaða fyrirtækisins eru fyrir ofan 0,70 og miðlun upplýsinga er 

rétt  fyrir neðan markið. En viðbrögð við upplýsingum sýndu lægstu töluna og er það 0,57 rétt 

að nálgast 0,6. En sá þröskuldur sem er mælt með er 0,7 en það er sá þröskuldur sem miðað 

við er að alpha gildi þurfi að vera Nunnally, (1978). Allar spurningarnar voru á 5 punkta likert 

kvarða og hafa þær allar sama vægi í heildarmati. Í þessum spurningum var lægsti möguleiki 

1 og hæsti möguleiki var 5. Einkunn markaðshneigðar (e. market orientation) er fundin með 

því að leggja saman gildi allra spurninga og allra þátttakenda og deila með fjölda gilda. 

Fyrirtækjunum er gefin bókstafur til þess að gæta hlutleysis í könnuninni. Það er gert vegna 

þess að markmiðið er að sýna fram á markaðshneigð í hugbúnaðariðnaði en ekki að skoða 

einstök fyrirtæki.  

 

Ég kaus að fara svipaða leið og Auður Hermannsdóttir (2006) gerði í sinni rannsókn þó að 

hennar rannsókn hafi verið mun viðameiri og margþættari heldur en þessi rannsókn. Ég tel 

þetta góða leið vegna þess að í spurningalistanum eru spurningarnar flokkaðar í hópa. Almenn 

greining á milli einstakra spurninga er ekki eins heppileg leið í þessu tilfelli.  
 

              Tafla 7 Heildareinkunnir markaðshneigðar fyrirtækjanna 

A B C D E F G H I J 

Söfnun upplýsinga 2,82 2,80 2,73 3,10 2,80 3,10 3,67 2,87 3,60 3,20 

Miðlun upplýsinga 3,47 3,10 3,70 3,33 3,10 2,70 3,50 3,10 3,20 3,00 

Viðbrögð við upplýsingum 3,15 2,94 3,06 3,25 2,81 3,03 3,13 2,94 3,03 2,94 

Markaðshneigð 3,14 2,95 3,17 3,23 2,90 2,94 3,43 2,97 3,28 3,05 

Einkunn á 10 punkta skala 6,28 5,90 6,34 6,46 5,80 5,88 6,86 5,94 6,56 6,10 

 

Meðaleinkunn fyrirtækjanna er 3,11 en lægsta gildið var 2,90 og hæsta gildið 3,43. Ef við 

miðum við 10 punkta skala, þá er meðaleinkunn fyrirtækis 6,22 . Þegar skoðað er hvort það sé 

munur á milli einkunna markaðshneigðar, þá kemur í ljós að ekki reyndist vera munur á milli 

fyrirtækja (F (9,20) = 1,37; p > 0,05). En þar sem um fáa þátttakendur er að ræða í könnuninni 

og staðalfrávikið er hátt, þá hefur það áhrif á niðurstöðurnar. Þannig að ekki er hægt að segja 
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um það tölfræðilega hvort munur sé í raun á milli fyrirtækja út frá þessum forsendum. Einnig 

var athugað hvort það væri munur á milli þessara þriggja þátt markaðshneigðar. Fyrst var 

kannað hvort það væri munur á milli söfnunar upplýsinga og miðlunar upplýsinga (F (9,10) = 

1,36; p > 0,05) og ekki reyndist vera munur þar á milli. Síðan var rannsakað hvort það væri 

munur á milli miðlunar upplýsinga og viðbragða við upplýsingum og þar reyndist vera munur 

(F (9,10) = 5,13; p < 0,05).  

 

8.1 Söfnun upplýsinga 

Söfnun upplýsinga eru spurningarnar frá 6-20 í Markor spurningalistanum. Þær spurningar allar 

eru forsenda í töflu 8. Nokkrar spurningar voru teknar til skoðunar, sérstaklega 4 spurningar sem 

snúa að markaðsrannsóknum, en það eru spurningar 6 7 9 10. Síðan eru það spurningar sem 

snúa að söfnun upplýsinga almennt, en það eru spurningarnar 11 12 15 og 17 í Markor 

spurningalistanum. Þetta er gert til þess að skipta upp liðnum söfnun upplýsinga og skoða 

smærri einingar þessa safns spurninga sem snúa að söfnun upplýsinga. Hér eru spurningarnar 

og flokkun þeirra aðeins öðruvísi þar sem 1 er mjög neikvæð niðurstaða og 5 er mjög jákvæð 

niðurstaða. Lægsta mögulega einkunn var því 1 en hæsta mögulega einkunn var 5. 

  
Tafla 8 Tafla sýnir samantekt á söfnun upplýsinga 

Meðaltal   A B C D E F G H I J 

Rannsóknir (6,7,9,10) 3,75 2,50 3,69 3,50 1,75 3,38 4,25 2,75 4,13 3,33 

Söfnun upplýsinga(11,12,15,17) 2,50 2,75 2,94 2,50 4,25 3,13 3,88 3,00 3,63 3,33 

Heildarframmistaða  3,13 2,63 3,31 3,00 3,00 3,25 4,06 2,88 3,88 3,33 

Einkunn á 10 punkta skala 6,25 5,25 6,63 6,00 6,00 6,50 8,13 5,75 7,75 6,67 
 

Ef þessar niðurstöður eru bornar saman, þá kemur í ljós að ekki reyndist vera munur á milli 

þáttanna rannsóknir, spurningar 6,7,9,10 í Markor spurningalistanum og svo söfnum 

upplýsinga spurningar 11,12,15,17 í Markor listanum (F(9,10) = 1,74; p > 0,05). Sé einkunnin 

skoðuð á 10 punkta kvarða er mikill munur á lægsta og hæsta fyrirtækinu. Sé miðað við 5 

punkta skala, þá er meðaleinkunnin 3,25 en ef við miðum við 10 punkta skala er 

meðaleinkunnin 6,49. Sum fyrirtækjanna eru að fá mjög góða niðurstöðu í þessum þáttum. En 

það ber enn að hafa í huga að fjöldi þátttakenda er lítill eins og hefur komið fram áður og 

staðafrávik er hátt, var frá 0,92 og upp í 3,70 sem var hæsta gildið í þessu spurningarsafni. Ef 

við skoðum dreifigreiningu (e. anova) fyrir hverja spurningu, þá er hún á þessa leið: 
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Spurning 6 (F(9,10) = 1,71; p > 0,05). 

Spurning 7 (F(9,10) = 9,77; p < 0,05). 

Spurning 9 (F(9,10) = 1,90; p > 0,05). 

Spurning 10 (F(9,10) = 1,00; p > 0,05). 

 

En flestir þættir eru yfir 0,05 gildinu, nema spurning 7, sem sýnir að það er munur á milli 

svara fyrirtækja í þeirri spurningu fremur en hinna. En ekki er hægt að staðhæfa það vegna 

smæðar könnunarinnar. Ef við skoðum sömu þætti fyrir seinna spurningasafnið kemur í ljós 

að:  

Spurning 11 (F(9,10) = 1,15; p > 0,05). 

Spurning 12 (F(9,10) = 1,06; p > 0,05). 

Spurning 15(F(9,10) = 2,24; p > 0,05). 

Spurning 17 (F(9,10) = 5,17; p > 0,05). 

 

Hérna er engin munur á milli á spurninga (svara fyrirtækjanna). En það að allar nema ein 

spurning sýna mun í öllum spurningum staðfestir það að ekki reyndist vera munur á milli 

þáttanna sem skoðaðir voru. En með því að nota einkunnagjöfina er auðveldara að sýna mun á 

milli fyrirtækjanna í einkunnagjöf. 

 

8.2 Miðlun upplýsing  

Miðlun upplýsinga eru spurningarnar frá 21-29 í Markor spurningalistanum en þær spurningar 

allar eru forsenda í töflu 8. Ákveðið var að skoða þetta nánar og þá voru teknar saman 

spurningarnar 23, 24, 25, 28 í Markor spurningalistanum sem snúa að miðlun á milli deilda án 

funda. Síðan voru teknar spurningarnar 21, 22, 27 sem snúa að miðlun með fundum. Svo eru 

tvær spurningar teknar sér sem snúa að því hversu fljót (spurning 41) eða sein (Spurning 40) 

fyrirtækin segjast vera að miðla upplýsingum. Notast er við sama fyrirkomulagið og áður en 

hér er 1 er mjög neikvæð niðurstaða og 5 er mjög jákvæð niðurstaða. Lægsta mögulega 

einkunn var því 1 en hæsta mögulega einkunn var 5. Sem sagt þá er hæsta mögulega einkunn 

sem fyrirtæki geta fengið 5 á 5 punkta skala og einkunnin 10 á 10 punkta skala. Tölur eru 

fundnar með því að leggja gildi allra spurninga og allra þátttakenda saman og deila með fjölda 

gilda. 
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Tafla 9 Tafla sýnir niðurstöður í miðlun upplýsinga 

  A B C D E F G H I J 

Miðlun án funda 3,11 2,33 3,00 2,67 2,00 2,17 3,33 3,00 2,33 3,00 

Miðlun með fundum 3,92 3,75 3,81 4,50 4,00 3,00 4,13 4,50 3,75 3,17 

Lengi að miðla 2,33 2,00 1,75 3,00 1,00 1,50 1,50 1,00 2,50 3,67 

Fljót að miðla  2,67 3,00 3,50 3,00 4,00 3,00 2,50 3,00 3,50 2,00 

Heildarframmistaða  3,01 2,77 3,02 3,29 2,75 2,42 2,86 2,88 3,02 2,96 

Einkunn á 10 punkta skala 6,01 5,54 6,03 6,58 5,50 4,83 5,73 5,75 6,04 5,92 
 

Ef heildarframmistaða er borin saman, kemur í ljós að ekki reyndist vera munur á milli 

þáttanna í miðlun upplýsinga (F(9,10) = 0,42; p > 0,05). Það kemur fram í gögnunum að 

staðalfrávik er mjög hátt eins og áður og fjöldi svarenda er lítill. Þegar skoðuð er 

dreifigreining á spurningunum sem snúa að miðlun án funda og miðlun með fundum kemur út 

svipuð niðurstaða eins og áður. Sú aðferð að kanna dreifigreiningu gefur ekki nánari 

upplýsingar um mun á milli svarenda. En það er rétt að skoða spurningar 40 og 41 út frá 

dreifigreiningunni. Ef við skoðum spurninguna lengi að miðla upplýsingum þá er ekki munur 

á milli svara í þeirri spurningu (F(9,10) = 1,05; p > 0,05). Síðan er það spurningin lengi að 

miðla þá er ekki munur á milli svara (F(9,10) = 1,26; p > 0,05) frekar en í hinni fyrri.   

 

 8.3 Viðbrögð fyrirtækjanna 

Viðbrögð fyrirtækja er einn af þeim þáttum sem mældir voru í könnuninni. Hér eru notaðar 

sömu forsendur við útreikning og var gert til að finna markaðshneigð, lægsti möguleiki 1 og 

hæsti möguleiki var 5. Síðan eru gildin lögð saman og deilt með fjölda gilda eins og áður. Þær 

spurningar sem voru notaðar úr Markor listanum voru sex spurningar sem mældu skjót 

viðbrögð sem voru spurningarnar 33, 35, 38, 41, 42, 43. Síðan voru teknar sex spurningar sem 

mældu sein viðbrögð en það voru spurningarnar 30, 32, 37, 39, 40, 44. Áfram er unnið með 

bókstafi fyrirtækjanna, fyrirtækin C og D eru nánast með sömu útkomu á báðum sviðum.  

Á mynd 19 sést hvernig fyrirtækin eru að koma út úr þessum spurningum. Sein að bregðast 

við fær hærri einkunn en fljót að bregðast við. Hér fyrir neðan sjáum við þetta á línuriti.    

 

 
 

 

 

 

A B C D E F  G H I J 

Fljót að bregðast við 3,50 2,83 3,29 3,17 2,50 2,92 2,92 2,50 2,83 3,00 

Sein að bregðast við 3,22 3,33 3,25 3,17 3,33 3,25 3,50 3,17 3,25 2,78 

Tafla 10 Sýnir einku á viðbrögðum bæði sein og fljót   
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Þegar spurningarhópar eru bornir saman, þá kemur í ljós að munur er á milli þessara þátta 

(F(9,10) = 2,93; p > 0,05) en hann er aðeins yfir viðmiðunarmarkinu um p gildi. Athygli vekur 

að bæði fyrirtækin, C og D, eru með svipuð tölugildi úr báðum spurningarhópunum. Einn 

liður í markaðshneigð er hversu vel fyrirtækið miðlar upplýsingum um markaðinn á milli 

deilda í fyrirtækinu eða á milli einstakra hópa. Með því að innleiða hugsunarhátt 

markaðshneigðar (e. market orientation), þá eru það þessi atriði sem gefa þannig fyrirtækjum 

varanlegt samkeppnisforskot (Day, 1994; Hunt og Morgan, 1995). 

 
 

Mynd 22 Sýnir Viðbrögð bæði sein og fljót
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8.4 Heildarframmistaða fyrirtækjanna  

Frammistaða fyrirtækjanna er metin með spurningunum frá 45-51 í Markor spurninga-

listanum. Þar leggja þátttakendur mat á frammistöðu sína í samanburði við helstu 

samkeppnisaðila. Sama aðferðafræði við að finna út einkunn fyrir frammistöðu er notuð og 

áður. Lægsta mögulega einkunn var 1 en hæsta mögulega einkunn var 5 fyrir 

heildarframmistöðu. Í töflu 11 má sjá niðurstöður fyrirtækjanna.   

 

Tafla 11  Meðaltal á heildarframstöðu fyrirtækjanna  

  A B C D E F G H I J 

Spurning 45 3,00 3,00 4,00 3,75 4,00 4,00 4,50 3,00 3,50 3,33 

Spurning 46 2,67 4,00 3,00 3,75 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 

Spurning 47 2,00 4,00 3,00 3,50 4,00 4,00 4,50 3,00 3,50 3,33 

Spurning 48 2,33 3,00 3,00 3,25 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,33 

Spurning 49 2,33 3,00 2,00 3,75 5,00 5,00 4,50 3,00 3,50 2,67 

Spurning 50 2,33 3,00 1,00 3,50 5,00 4,50 3,50 3,00 3,50 2,50 

Spurning 51 3,33 3,00 3,00 3,50 5,00 4,50 3,50 3,00 3,50 2,50 

Heildarframmistaða  2,44 3,33 2,67 3,58 4,17 4,08 4,17 3,00 3,50 3,03 

Einkunn á 10 punkta skala 4,89 6,67 5,33 7,17 8,33 8,17 8,33 6,00 7,00 6,06 

 

Hér er heildarframmistaðan sýnd eins og áður, bæði á 5 punkta og 10 punkta skala. Þetta á að 

gefa vísbendingu um hvernig fyrirtækin í rannsókninni eru að standa sig. Ef við skoðum 

þessar sömu spurningar út frá dreifigreiningu (e. anova), í SPSS  kemur fram að það er ekki 

munur á milli svara.  

 

Spurning 45 (F(9,10) = 0,88; p > 0,05) 
Spurning 46 (F(9,10) = 1,10; p > 0,05) 
Spurning 47 (F(9,10) = 0,65; p > 0,05) 
Spurning 48 (F(9,10) = 2,41; p > 0,05) 
Spurning 49 (F(9,10) = 1,01; p > 0,05) 
Spurning 50 (F(9,10) = 6,43; p > 0,05) 
Spurning 51 (F(9,10) = 1,43; p > 0,05) 

 

Heildarframmistöðu má skoða í töflu 11 hér að ofan. Með þessari aðferð er aðeins um huglægt 

mat að ræða, því ekki var skoðuð frammistaða fyrirtækjanna út frá ársskýrslum um rekstur 

þeirra sem er hlutlægur mælikvarði. En það eru einmitt svona huglægir mælikvarðar sem hafa 

verið notaðir af ýmsum rannsakendum til þess að sýna fram á að sterk tengsl séu á milli 

huglægra og hlutlægra mælikvarða. Meðal þeirra sem hafa sýnt fram á þetta með rannsóknum 

eru Kohli og Jaworski, (1993) og Slater og Narver , (1994). 
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Hér fyrir neðan má sjá niðurstöður úr töflum 7-11 hér að framan. Þetta er til þess að auðvelta fyrirtækjum að skoða sýn síns fyrirtækið í rannsókn 

á markaðshneigð. 

A B C D E F G H I J 

Söfnun upplýsinga 2,82 2,80 2,73 3,10 2,80 3,10 3,67 2,87 3,60 3,20 

Miðlun upplýsinga 3,47 3,10 3,70 3,33 3,10 2,70 3,50 3,10 3,20 3,00 

Viðbrögð við upplýsingum 3,15 2,94 3,06 3,25 2,81 3,03 3,13 2,94 3,03 2,94 

Rannsóknir (6,7,9,10) 3,75 2,50 3,69 3,50 1,75 3,38 4,25 2,75 4,13 3,33 
Söfnun 
upplýsinga(11,12,15,17) 2,50 2,75 2,94 2,50 4,25 3,13 3,88 3,00 3,63 3,33 

Miðlun án funda 3,11 2,33 3,00 2,67 2,00 2,17 3,33 3,00 2,33 3,00 

Miðlun með fundum 3,92 3,75 3,81 4,50 4,00 3,00 4,13 4,50 3,75 3,17 

Lengi að miðla 2,33 2,00 1,75 3,00 1,00 1,50 1,50 1,00 2,50 3,67 

Fljót að miðla  2,67 3,00 3,50 3,00 4,00 3,00 2,50 3,00 3,50 2,00 

Fljót að bregðast við 3,50 2,83 3,29 3,17 2,50 2,92 2,92 2,50 2,83 3,00 

Sein að bregðast við 3,22 3,33 3,25 3,17 3,33 3,25 3,50 3,17 3,25 2,78 

Spurning 45 3,00 3,00 4,00 3,75 4,00 4,00 4,50 3,00 3,50 3,33 

Spurning 46 2,67 4,00 3,00 3,75 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 

Spurning 47 2,00 4,00 3,00 3,50 4,00 4,00 4,50 3,00 3,50 3,33 

Spurning 48 2,33 3,00 3,00 3,25 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,33 

Spurning 49 2,33 3,00 2,00 3,75 5,00 5,00 4,50 3,00 3,50 2,67 

Spurning 50 2,33 3,00 1,00 3,50 5,00 4,50 3,50 3,00 3,50 2,50 

Spurning 51 3,33 3,00 3,00 3,50 5,00 4,50 3,50 3,00 3,50 2,50 

Tafla 12 Sýnir yfirlit úr töflum 7-11. 
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9.0 Niðurstöður  

Í upphafi ritgerðarinnar setti rannsakandi fram þrjár rannsóknarspurningar og hér á eftir reyni 

ég að svara þessum rannsóknarspurningum. Fyrsta spurningin snýr að vexti 

hugbúnaðariðnaðarins.   

 

R1: Er vöxtur í hugbúnaðariðnaði og er hann samkeppnishæfur? 

 

Ritgerðin hefur reynt að svara þessari spurningu um samkeppnishæfni og vöxt. Þar sem þessi 

spurning er tvíþætt er rétt að svara fyrst þætti hennar um vöxt í hugbúnaðariðnaði. Til að 

skilja hversu mikill og hraður vöxturinn hefur verið á undanförnum árum er rétt að gera sér 

grein fyrir nokkrum atriðum. Hugbúnaðargerð og hugbúnaðarþróun kemur í raun fyrst fram í 

kringum 1983 með stofnun Marels en fram að þeim tíma var ekki mikið unnið á þessum 

sviðum. Eftir stofnun Marels hf. þá eru fleiri hugbúnaðarfyrirtæki stofnuð á næstu árum. 

Síðan tekur þessi iðnaður kipp eftir 1990, þá fjölgar fyrirtækjum meira og fyrirtækin verða 

stærri og vaxa.  

 

Ef við horfum á vöxtinn út frá þróuninni í iðnaðinum, þá hefur hann verið töluverður og nú 

eru þó nokkur fyrirtæki sem eru með 50 starfsmenn eða fleiri. Töluverðar sameiningar hafa 

verið í þessum iðnaði sem hefur verið að mótast á vaxtarskeiði sínu. En ef við skoðun 

tölulegar upplýsingar um vöxtinn, þá er vöxtur iðnaðarins mjög sjáanlegur. Fjölgun fyrirtækja 

hefur verið mikil. Árið 2000 voru 152 fyrirtæki skráð í hugbúnaðariðnaði eingöngu, sex árum 

síðar eru þau 199 talsins. Það sýnir að fjölgun fyrirtækja á þessu tímabili hefur verið 30,9%.  

 

Veltan í hugbúnaðariðnaði hefur vaxið töluvert frá árinu 1998. En í ritgerðinni má sjá á mynd 

11 vöxtinn frá 2000-2006. Árið 2000 var veltan 19,5 milljarðar, en árið 2006 er þessi tala 

komin í 33,6 þetta sýnir að aukningin er 71% á þessu tímabili. Veltuaukningin hefur 

tuttugufaldast að raungildi síðastliðinn 16 ár. Til samanburðar hefur velta annarra 

atvinnugreina tvöfaldast að raungildi. Allar þessar upplýsingar, hér að framan, miðast við að 

sýna fram á vöxt fyrirtækja í hugbúnaðariðnaði. En það er mjög athyglisvert að setja þessa 

aukningu í samhengi við það sem Guðmundur Ásmundsson segir og kemur fram í eigindlegu 

viðtali við hann: „En eftir árið 2000 hafa verið byggð upp fyrirtæki sem eru að gera hlutina 

fagmannlega, þessi fyrirtæki hafa verið að taka á gæðakerfum og unnið vel að sínum innri 
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skipulagsmálum.  Fyrirtækin hafa unnið betur og skipulagið verið betra og á saman tíma skilar 

iðnaðurinn miklum vexti.  

Ritgerðin sýnir líka fram á aukningu í fjölda starfa og útflutningur hefur vaxið á sama 

tímabili. Þar munar mikið um fyrirtækið CCP sem var með 29% af útflutningi ársins 2006. 

Bæði er hægt að tala um vöxt í hugbúnaðariðnaði út frá tölulegum upplýsingum og einnig 

hefur verið mikil uppbygging hjá fyrirtækjunum og í innra starfi. Nú eru nokkur fyrirtæki sem 

hafa 200 starfsmenn eða fleiri, sem flokkast sem stór fyrirtæki. Miðað við allar þær 

upplýsingar sem hafa komið fram í ritgerðinni er auðvelt að svara fyrri hluta spurningarinnar 

um hvort það sé vöxtur í hugbúnaðariðnaði játandi. Það er svo sannarlega vöxtur!  

 

Síðari hluti spurningarinnar snýr að samkeppnishæfni hugbúnaðariðnaðarins. Til að svara 

þessu þarf fyrst að huga að samkeppnishæfni Íslands. Vegna þess að það skiptir máli í hvernig 

starfsumhverfi fyrirtækin eru. Að mati Michael Porter eru margar vísbendingar um að Ísland 

sé samkeppnishæft. Á ráðstefnu sem hann sótti hér á landi talaði Porter um að Íslendingar 

ættu að halda áfram að uppfæra og bæta grundvöllinn og skilyrðin sem atvinnulífið byggir á 

(Porter, 2007). Styrkur Íslands liggur meðal annars í sterkri stöðu hvað varðar grunnmenntun 

og tæknilegan aðbúnað. Það sem veikir stöðuna er meðal annars efnahagsskilyrðin og smæð 

heimamarkaðarins (World Economic Forum, 2008a). Það sést í fræðilega kaflanum um 

samkeppnishæfni Íslands að landið hefur undanfarin ár skipað eitt af efstu sætunum, sem er 

mikill árangur miðað við fámenna þjóð. Það er hægt að álykta út frá skýrslu World Economic 

Forum að samkeppnishæfni landsins sé mjög góð. En hvernig er þá sjálfur iðnaðurinn, 

hvernig eru starfsskilyrði hans? Það er vitað að hugbúnaðariðnaðurinn hefur vaxið, því var 

svarað hér að framan.  

 

Ef við lítum til Norðurlandanna og Írlands, þá vantar mikið upp á að íslenskur 

hugbúnaðariðnaður nái Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi hvað varðar samkeppnishæfni. Hvort 

sem er litið til hlutfalls af heildarútflutningi eða til hlutfalls af vergri þjóðarframleiðslu eða til 

aðstoðar stjórnvalda við greinina. Ef vægi hátækni í útflutningi er skoðað, þá kemur fram að 

Íslands er með í kringum 7% á móti yfir 20% hjá bæði Svíþjóð og Finnlandi 

(Iðntæknistofnun, 2006). En ef við skoðum skýrslu sem RANNÍS gaf út um rannsóknir og 

þróun, má sjá þann þátt út frá íbúafjölda og hlutfalli slíkra útgjalda af vergri landsframleiðslu 

fyrir árið 2005.  
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Þegar mynd 23 er skoðuð þá sjáum við að bæði Finnland og Svíþjóð eru framar Íslandi. En 

það kemur einnig fram að miðað við framlög Íslands til rannsóknar og þróunar fyrir árið 2004, 

þá flokkast iðnaðurinn sem hátækniiðnaður (RANNÍS, 2007). Samtök upplýsinga-

tæknifyrirtækja (hugbúnaðariðnaður er hluti af því) vildu fá stjórnvöld til að aðstoða iðnaðinn 

og bentu þau á að stuðningur þyrfti að koma frá stjórnvöldum. Sá stuðningur miðaðist við að 

gera greinina samkeppnishæfari og bæta starfsskilyrði svo að þau væru sambærileg við það 

sem gerðist hjá hinum Norðurlöndunum. Þeir þættir sem þurfti að bæta að þeirra mati voru 

m.a. skattalegir þættir og aukning á styrkjum til rannsókna og þróunar.   

 

Ákveðin velvild er í garð hugbúnaðarfyrirtækja af hálfu stjórnvalda. En samkvæmt skýrslu 

Iðntæknistofnunar um samkeppnishæfni Íslands kemur fram að meiri stuðningur er á öðrum 

Norðurlöndum við hátækniiðnað þar en hér á landi. Stuðning þarf frá stjórnvöldum til að auka 

samkeppnishæfni greinarinnar enn frekar á sviði rannsókna (Iðntæknistofnun, 2006). 

Iðnaðurinn hefur sýnt það að hann er samkeppnishæfur en viðmælendur mínir í ritgerðinni 

nefndu allir að það sem stæði honum helst fyrir þrifum er litið af rannsóknar- og 

áhættufjármagni. Ef fyrirtæki fjárfesta í rannsóknum, þá þarf að leyfa þeim að nota þann 

kostnað meira sem frádrátt í uppgjöri fyrirtækjanna (Munnleg heimild, Guðmundur 

Ásmundson, Ingvar Kristinsson, 2008).  

 

Mynd 23  Sýnir útgjöld til R & Þ per íbúa og hlutfall slíkra útgjalda af VLF OECD árið 2005.  Heimild RANNÍS 
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Ef við skoðum samkeppnishæfni hugbúnaðariðnaðarins út frá fimm krafta líkani Porter, þá er 

iðnaðurinn margskiptur og ekki mikil samkeppni á markaðnum. Ef við tökum hugbúnaðar-

fyrirtækin sem sinna viðskiptalífinu með bókhaldsforrit og þjónustu SI (e.system integrator), 

þá er kostnaðurinn fyrir viðskiptavininn mikill ef hann vill skipta um fyrirtæki. 

Inngönguógnanir eru ekki miklar, þar sem kostnaðarsamt er fyrir nýja aðila að koma inn á 

markaðinn. Ástæða þess er sú að það er ekki nóg að selja vöruna, það þarf þekkingu og hæft 

starfsfólk til þess að framkvæma viðbætur við viðskiptakerfið. Af þessum sökum er ekki 

mikið um staðkvæmavöru vegna þess að þjónustuþátturinn skiptir miklu máli og 

kostnaðarsamt er fyrir fyrirtæki að hafa alla þessa þætti fyrirliggjandi í byrjun. Þess vegna eru 

teikn á lofti um að á þessu sviði beri markaðurinn yfirbragð mettaðs markaðar. Þegar kemur 

að fyrirtækjum sem eru aðallega í hýsingu  SH (service hosting), er kannski meiri samkeppni 

og lítil fyrirtæki geta auðveldlega keppt við stærri fyrirtæki á því sviði, þar sem fjárfesting er 

fyrst og fremst í búnaði og uppsetningu. Þarna er auðveldara að koma nýr inn á markaðinn og 

ekki svo mikil fjárfesting. En til að keppa við stærstu fyrirtæki á þessu sviði þarf töluverða 

fjárfestingu og mannskap, þar sem stærri fyrirtækin hafa byggt ýmsa hliðarþjónustu sem gerir 

yfirburði þeirra mikla á þeim sviðum. Smærri fyrirtæki geta ekki komið beint inn á markaðinn 

og keppt við þannig fyrirtæki um alla þjónustuþætti. Ein mesta samkeppnin er á sviði 

vefsíðugerðar og vefsíðuhýsingar, þar eru mörg lítil fyrirtæki sem keppast um viðskiptin. 

Þarna er ekki mikil kostnaður við að byrja og viðskiptavinurinn getur auðveldlega valið hvaða 

fyrirtæki sem er og þar er kraftur viðskiptavina mun meiri.  

 

Mörg fyrirtæki eru að vinna á afmörkuðum sviðum og öll sviðin búa við samkeppni í einhveri 

mynd. Styrkur sumra hugbúnaðarfyrirtækja er fólginn í stærðarhagkvæmni. Fyrirtæki í þróun 

og útflutningi fá ekki mikla samkeppni frá innanlandsmarkaði, heldur er samkeppni þeirra frá 

sambærilegum fyrirtækjum um allan heim. Þau vinna meira á markaðssyllu (e. niche) og eru 

að leysa ákveðin verkefni með samstarfsaðilum sínum sem oft eru erlend fyrirtæki. En vöxtur 

og starfsskilyrði sýna að samkeppnishæfni íslenskra hugbúnaðarfyrirtækja er mjög góð og 

vöxtur er á mörgum sviðum. Samkeppni og starfsskilyrði eru þeir þættir sem voru skoðaðir og 

sýnir skýrslan að samkeppnishæfni iðnaðarins er mjög góð eins og fyrr segir. En þessi iðnaður 

getur enn eflst þó svo að þriðja stoðin hafi ekki enn orðið að veruleika, þá er aukning á öllum 

sviðum. Stuðningur ríkisstjórnarinnar um netþjónabú og lagningu nýrra sæstrengja til landsins 

á aðeins eftir að bæta nýjum víddum við iðnaðinn og styrkja þau fyrirtæki sem fyrir eru á 

markaðnum og um leið að auka samkeppnishæfni hugbúnaðariðnaðarins.  
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R2: Eru Íslensk hugbúnaðarfyrirtæki markaðshneigð? 
 

Þegar rannsóknin á markaðshneigð er skoðuð almennt, þá er munur á einkunn einstakra 

einstökum fyrirtækja og hvernig þau eru að standa sig, sbr. söfnun upplýsinga, miðlun 

upplýsinga, viðbrögð við upplýsingum (sjá töflu 7). Til þess að útskýra svarið betur við 

þessari spurning þá er rétt að skoða tilgáturnar. En þær snúast um hvort það séu tengsl á milli 

fyrirtækjanna í heildareinkunninni. Skoðum fyrst 0 tilgátuna: 

 
H0: Jákvæð tengsl eru á milli frammistöðu fyrirtækjanna í heildareinkunn! 

 

Munur á milli fyrirtækja reyndist vera óverulegur og ekki er hægt að sjá út hvort það sé lítið 

eða stórt fyrirtæki á bak við bókstafina sem þeim eru gefnir. Það kom rannsakanda á óvart, en 

hann taldi að stærri fyrirtækin væru markaðshneigðari (e.market orientation) heldur en þau 

minni. Niðurstöður sýna að það eru ekki tengsl á milli fyrirtækjanna í heildareinkunn. En eins 

og komið hefur fram, gefur niðurstaða rannsóknarinnar á markaðshneigð vísbendingu um að 

ekki séu jákvæð tengsl á milli fyrirtækjanna. Könnunin leiddi í ljós að það er ekki hægt skynja 

hvort um stórt fyrirtæki var að ræða eða lítið. Þannig að munur á milli þeirra stærri og þeirra 

smærri er líklega óverulegur. Síðari tilgátunni er ætlað að sýna fram á að það séu ekki tengsl á 

milli þessara þátta.  
 

H1: Það eru ekki jákvæð tengsl á milli frammistöðu fyrirtækjanna í heildareinkunn! 

 

Það reyndust ekki vera nein jákvæð tengsl á milli frammistöðu fyrirtækjanna í heildareinkunn. 

Einnig eru ekki heldur jákvæð tengsl á milli fyrirtækja í heildarframmistöðu þegar spurningar 

45-51 eru skoðaðar (Mynd 10). Þegar úrvinnsla var skoðuð, þá kemur í ljós að ekki reyndist 

vera munur á milli fyrirtækja (F(9,20) = 1,37; p > 0,05). Þegar niðurstaðan er skoðuð þá er 

meðaleinkunn þeirra 3,11 á 5 punkta skala og 6,22 á 10 punkta skala. Þegar skoðaðir eru aðrir 

þættir í rannsókninni, þá kemur fram að spurning 7 “Innan fyrirtækisins eru framkvæmdar 

margar markaðsrannsóknir“. þá reyndist vera jákvæð tengsl á milli fyrirtækjanna (F(9,10) = 

9,77; p < 0,05). Þannig að tilgátan stenst, það eru ekki jákvæð tengsl á milli frammistöðu 

fyrirtækjanna í heildareinkunn. 
 

Það er hægt að segja að íslensk hugbúnaðarfyrirtæki séu í meðallagi markaðshneigð, ef við 

horfum út frá niðurstöðum könnunarinnar. En ekki er hægt að fullyrða um þá niðurstöður 

vegna þess að það eru þættir sem skekkja rannsóknina, hátt staðalfrávik og mjög lítil þátttaka.  
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Nákvæmari og stærri rannsóknir þarf til þess að fá meiri upplýsingar um hugbúnaðariðnaðinn 

og hversu markaðshneigður hann er í raun.  

 

R3: Eru dæmi um samkeppnisforskot í iðnaðinum? 

Það eru dæmi um samkeppnisforskot í iðnaðinum. Dæmi eru um fyrirtæki sem hafa náð að 

hanna lausnir í kringum ákveðinn hugbúnað og síðan selt hann áfram erlendis. Oft eru þetta 

lausnir á ákveðnum málum sem fyrirtækin eru framkvæma. Þetta getur leitt til 

samkeppnisforskots að vissu leyti, því þarna er verið að vinna með vöruaðgreiningu. Aðrir 

hafa hannað verslunarkerfi og náð langt á þeim sviðum. Oft byggja íslensk 

hugbúnaðarfyrirtæki meira á vöruaðgreiningu heldur en á verðaðgreiningu. Enda er varan þess 

eðlis að ekki er verið að keppa í verðum, þar sem iðnaðurinn gengur mikið út á þjónustu og 

eftirfylgni við viðskiptavini. Rannsakandi heyrði í gegnum eigindlegu viðtölin um fyrirtæki 

sem voru að ná ákveðnu forskoti á samkeppnisaðila. En rannsakandi hefur ekki nægar 

upplýsingar til að styðjast við til að nefna hvaða fyrirtæki er um að ræða. Það dæmi sem 

rannsakandi er með upplýsingar um er fyrirtækið CCP. Það var tekið fyrir hér í ritgerðinni 

sem raunverkefni. Tilgangurinn með því var að sýna fram á dæmi um samkeppnisforskot í 

iðnaðinum (Sjá kafla 6.0).  

 

Eins og ég nefndi hér að ofan náð CCP sínu forskoti með vöruaðgreiningu (e. differentation). 

Fyrirtækið hefur myndað ákveðna getu og færni til að framfylgja þeirri aðgreiningu. Stefna 

fyrirtækisins hefur verið að skapa viðvarandi aðgreiningu. Með hugviti og hönnun hefur 

fyrirtækið náð að skapa fjölnotenda netleik sem byggir á sýndarveruleika. Það sem er sérstakt 

við viðskiptahugmyndina er að notendur greiða áskriftargjald að leiknum, í stað þess að kaupa 

leikinn og spila hann heima. Með þessu er að skapast mun meiri verðmæti og stöðug innkoma 

í tekjum. Með því að notandi kaupir aðgang að sýndarheiminum, þá getur hann spilað við 

marga aðila og verið þátttakandi í þessum heimi. Nýlega yfirtók CCP bandarískt fyrirtæki sem 

heitir White Wolf Publising sem starfaði á myndasögumarkaðnum (e. comics). Með þessum 

kaupum er fyrirtækið CCP að stækka markað sinn og færa sig inn á nýjan markað. Eins og 

Day og Wensley (1988) bentu á þá er það langur og stöðugur ferill að viðhalda 

samkeppnisforskoti. Fyrirtæki verða stöðugt að reyna að bæta vöruna og verja fjármunum og 

tíma til að auka forskot sitt. 
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10. Lokaorð 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að íslensku hugbúnaðarfyrirtækin eru vel 

samkeppnishæf við aðrar þjóðir og hafa möguleika til að vaxa og dafna. Það sem kom 

rannsakanda mest á óvart var hversu mikið hugbúnaðariðnaðurinn hefur vaxið á undanförnum 

árum. Einnig er það athyglisvert hversu mörg fyrirtæki eru að selja vörur sínar erlendis og 

skapa verðmæti þannig. Hluti af iðnaðinum, sem snýr að því að sinna viðskiptalífinu á Íslandi, 

ber þó einkenni af mettuðum markaði. Niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar á 

markaðshneigð sýndi að íslensk hugbúnaðarfyrirtæki eru í meðallagi markaðshneigð. 

Meðaltal fyrirtækjanna á 10 punkta skala var 6,22 sem er ekki mjög hátt. En þessar 

niðurstöður gefa ekki tilefni til þess að álykta um hvort þau séu mikið eða lítið 

markaðshneigð. Aðrir þættir sem eru markverðir er skortur á rannsóknarfé en það er einn af 

þeim þáttum sem hamlar vöxt iðnaðarins enn frekar. Einnig hefur það áhrif á nýsköpun og 

dregur úr möguleikanum á nýjum atvinnutækifærum í greininni.  

 

Í þessari ritgerð er samkeppnishæfni Íslands skoðuð og í ljós kemur að Ísland er þar mjög 

ofarlega eins og hin Norðurlöndin. En það ber að hafa í huga að þó hagkerfi hinna 

Norðurlandana séu smá, þá eru þau um það bil 14 til 30 sinnum stærri en okkar, þ.e. vægi 

útflutnings af vergri landsframleiðslu (VLF) og hlutur hátækni í útflutningi. Útflutningur sem 

hluti af VLF er einungis um 25% hér á landi, en er meira en 35% í Finnlandi og um 40 til 45% 

á hinum Norðurlöndunum, en um 70% hjá Írum (Iðntæknistofnun, 2006). Við rannsókn á 

iðnaðinum og skv. frásögnum viðmælenda er ljóst að það vantar upp á skilvirkni 

stjórnkerfisins. Dæmi um það er að enn eru málefni hátækniiðnaðar á hendi nokkurra 

ráðuneyta sem tefur fyrir þegar leita þarf til stjórnvalda með einstök verkefni eða fyrirgreiðslu 

(Munnleg heimild Guðmundur Ásmundsson, 2008). Eins og Michael Porter (2007) benti á í 

grein sinni Iceland: Small fish in a global Pound, þá hefur ríkisstjórn Íslands verið að vinna 

markvisst að því á undanförnum árum að auka samkeppnishæfni landsins til muna. Aukning á 

erlendum fjárfestingum í landinu hefur mikil áhrif. Stefna iðnaðarráðherra að laða til landsins 

fjárfestingar erlendra aðila í netþjónabúum á landinu, mun styrkja iðnaðinn og kannski verða 

til þess að opna augu annarra fyrir möguleikum hans í framtíðinni.   

 

Samkeppnishæfni iðnaðarins sýnir að hann er samkeppnishæfur þó að á því séu ákveðnir 

vankantar. Dæmi um vankanta er ónógur stuðningur stjórnvalda við iðnaðinn, eins og með 

rannsóknarstyrkjum og breytingum á skattakerfinu. Þá skortir sérstaklega þau atriði sem komu 



                                

 

Ms ritgerð                                                                                                  Samkeppnishæfni og markaðshneigð

77

fram í þriðju stoðinni (Kafli 5.7) um frádrátt vegna rannsókna fyrirtækja og hvernig það er 

bókfært hjá fyrirtækjunum. Árið 2005 kom stærsti hlutur af rannsóknarfé frá fyrirtækjum 

sjálfum.   

 

 En helstu niðurstöður þessar rannsóknar um iðnaðinn sjálfan snúa að vexti hans og 

útflutningi. Mikil vöxtur er í greininni og fjölgun fyrirtækja í hugbúnaðargerð síðastliðin ár. 

En fækkun kom fram árið 2005, eftir erfitt ár á undan. Útflutningur hefur vaxið verulega frá 

árinu 1990 en þá flutti iðnaðurinn aðeins út fyrir 31 milljón, sú tala var komin í 6,2 milljarðar 

árið 2006 (sjá mynd 17). En það sem rannsakanda þótti athyglisvert við rannsóknina á 

útflutningnum er árangur CCP sem er með 29 % af heildarútflutningi fyrir árið 2006. Það kom 

rannsakanda verulega á óvart hversu góðum árangri það fyrirtæki hefur náð í útflutningi. En 

heildarútflutningur greinarinnar er mikið til að byggjast á fáum fyrirtækjum sem eru að skapa 

mikil verðmæti, 10% fyrirtækjanna eru að skapa 70% af tekjunum.   

 

En hugbúnaðariðnaðurinn er ekki eingöngu útflutningur. Eigindlegu viðtölin leiddu í ljós að  

stærsti hluti fyrirtækjanna er að sinna þörfum atvinnulífsins. Með viðskiptahugbúnaði til 

viðhalds á kerfum og fleiri lausnum. Fá fyrirtæki reyndust vera að keppa á þeim markaði eftir 

miklar sameiningar (sjá kafla 5.2). Það sem dregur úr samkeppni á þeim markaði er það að 

kostnaður fyrirtækja við að skipta um fyrirtæki er hár, sem hindrar virkari samkeppni á milli 

fyrirtækja. Fá fyrirtæki hafa náð samkeppnisforskoti en þau fyrirtæki sem hafa náð langt eru 

t.d. fyrirtæki í útflutningi sem vinna í gegnum samstarfsaðila (e. partners). Og síðan þau sem 

hafa fundið sér markaðssyllur (e. niche). Dæmi um markaðssyllu er CCP sem notað er sem 

raunverkefni í rannsókninni til að sýna fram á samkeppnisforskot. En rannsóknin sýnir að það 

fyrirtæki mun halda áfram að vaxa og það sem ánægjulegast er að sjá, er að stærsti hluti 

starfsmanna þeirra eru að vinna á Íslandi. Það fyrirtæki hefur náð miklum árangri en 

rannsóknin leiddi í ljós að það er ekki eina fyrirtækið sem hefur náð verulegum árangri.  

 

Helstu kostir rannsóknarinnar 

Rannsóknin gefur góða mynd af því sem iðnaðurinn hefur verið að gera, vexti hans og 

möguleikum. Reynt er að draga upp mynd af iðnaðinum þróun hans og framtíðarhorfum. 

Þessi ritgerð vinnur vel með rannsókn Sigrúnar Guðjónsdóttur um útrás íslenskra 

hugbúnaðarfyrirtækja. Þar sem þessi rannsókn tekur meira á markaðnum innanlands og 

uppbyggingu á meðan Sigrún framkvæmdi rannsókn á meðal útflytjenda hugbúnaðar. Þess 
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vegna tel ég að þessi rannsókn sé gott innlegg í rannsókn á hugbúnaðariðnaðinum. Eigindlegu 

viðtölin gefa sýn á skoðanir reyndra aðila sem hafa starfað í iðnaðinum um árabil. Rannsóknin 

á markaðshneigð getur gefið fyrirtækjum í þessum iðnaði meiri skilningi á mikilvægi 

miðlunar og öflunar upplýsinga.  

 

Takmörkun á rannsókninni 

Helsta takmörkunin á rannsóknin snýr að megindlega hlutanum. Lítil þátttaka fyrirtækja gerir 

það að verkum að ekki er hægt að álykta út frá niðurstöðunum. Einnig hefði mátt skoða 

ákveðna afmarka af markaðshneigð. Þrengja könnunina enn frekar og einskorða hana við 

öflun og miðlun upplýsinga og þá vinna nánar með fyrirtækjunum. Með því hefði verið hægt 

að fá raunhæfa mynd af þeim þáttum. Það sem hamlaði helst rannsókninni að örðu leyti var 

skortur af gögnum um iðnaðinn. Það kom rannsakanda mest á óvart að ekki væri meira af 

fyrirliggjandi upplýsingum um iðnaðinn til hjá Samtökum iðnaðarins. Það rennir stoðum undir 

það að ekki hafi verið gerðar margar rannsóknir og tölfræðilegar úttektir á iðnaðinum. En 

skortur á slíkum gögnum takmarkaði rannsóknina verulega.  

 

Næstu skref 

Næstu skref að mati rannsakanda væru að gera rannsókn á iðnaðinum í heild sinni og vinna 

tölfræðilegar staðreyndir um iðnaðinn. Slík rannsókn myndi vera mikil hjálp fyrir iðnaðinn 

sem væri hægt að nota til að byggja frekari upplýsingaöflun á. Eins mætti þrengja rannsóknina 

um markaðshneigð frekar og taka ákveðna þætti hennar fyrir.  
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12. Viðaukar 

 

1. Hvert er kyn þitt?  
1  karl 
2  kona 

 
2. Hver er aldur þinn?  

1  20 ára eða yngri 
2  21 til 30 ára 
3  31 til 40 ára 
4  41 til 50 ára 
5  51 til 60 ára 
6  61 árs eða eldri 

 
3. Hver er staða þín innan fyrirtækisins?  

1  forstjóri eða framkvæmdastjóri 
2  starfsmaður í markaðsmálum 
3  starfsmaður í upplýsingatækni 
4  Almennur starfsmannur 
 

4. Hversu lengi hefur þú starfað hjá fyrirtækinu?  
1  skemur en eitt ár 
2  eitt til þrjú ár 
3  þrjú til fimm ár 
4  fimm til sjö ár 
5  sjö til níu ár 
6  lengur en níu ár 

 
5. Við hittum viðskiptavini að minnsta kosti einu sinni á ári til að komast að því hvaða vörur 

eða þjónustu þeir munu þurfa á að halda í framtíðinni. (In this business unit, we meet with 
customers at least once a year to find out what products or services they will need in the 
future.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 
 
6. Einstaklingar innan fyrirtækisins sem vinna í vöru- og þjónustuþróun hafa bein samskipti 

við viðskiptavini til að komast að því hvernig er hægt að uppfylla þarfir þeirra betur. 
(Individuals from our manufacturing department interact directly with customers to learn 
how to serve them better.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

 
Hjá hvaða fyrirtæki starfar þú?  
 
1   Auðkenni 
2   Calidris ehf 
3   Gagarín 
4   Greind 
5   Hugbúnaður 
6   Hugsmiðjan 
7   Hugvit 
8   Innn/Eskil 
9   Kerfisþróun 
10  Landsteinar Strengur 
11   LH Tækni 
12  LS Retail 
13  Menno g Mýs 
14  Skýrr 
15  Spuni 
16  Stiki 
17  TM Software 
18  Tölvumiðlun 
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7. Innan fyrirtækisins eru framkvæmdar margar markaðsrannsóknir. (In this business unit, 

we do a lot of in-house market research.) 
 Mjög ósammála Mjög sammála 

                                                 
   1   2     3    4      5 
 
8. Við erum lengi að átta okkur á breytingum á þörfum viðskiptavina okkar. (We are slow to 

detect changes in our customers’ product preferences.) 
 Mjög ósammála Mjög sammála 

                                                 
   1   2     3    4      5 
 
9. Við gerum kannanir meðal viðskiptavina okkar að minnsta kosti einu sinni á ári til að 

meta gæði vara og þjónustu okkar. (We poll end users at least once a year to assess the 
quality of our products and services.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 
10. Við ræðum oft við eða gerum kannanir meðal þeirra sem geta haft áhrif á kaup 

viðskiptavina okkar. (We often talk with or survey those who can influence our end users’ 
purchases (e.g. retailers, distributors).) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 
11. Við söfnum saman upplýsingum úr atvinnugreininni með óformlegum hætti (til dæmis 

með því að fara í hádegismat með félögum í sömu atvinnugrein eða samtölum við 
viðskiptafélaga). (We collect industry information through informal means (e.g. lunch 
with industry friends, talks with trade partners).) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

 
12. Upplýsingum um samkeppnisaðila okkar safnað saman af ýmsum deildum fyrirtækisins. 

(In our business unit, intelligence on our competitiors is generated independently by 
several departments.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

 
13. Við erum lengi að átta okkur á grundvallar breytingum í atvinnugreininni (til dæmis 

samkeppni, tækni eða reglugerðum). (We are slow to detect fundamental shifts in our 
industry (e.g. competitions, technology, regulation).) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
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14. Við förum reglulega yfir líkleg áhrif breytinga í viðskiptaumhverfi okkar (til dæmis 
vegna reglugerða) á viðskiptavini. (We periodically review the likely effect of changes in 
our business environemnt (e.g. regulation) on customers.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

 
15. Við söfnum oft saman og metum almennar þjóðhagslegar upplýsingar (til dæmis vexti, 

gengi, þjóðarframleiðslu, vöxt atvinnugreinarinnar eða verðbólgu). (In this business unit, 
we frequently collect and evaluate general macro-economic information (e.g. interest 
rate, exhange rate, GDP, industry growth rate, inflation rate).) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

 
16. Innan fyrirtækisins er viðhaldið tengslum við opinbera embættismenn og aðila innan 

löggjafavaldsins til að safna saman og meta viðeigandi upplýsingar. (In this business unit, 
we maintain contacts with officials of government and regulatory bodies (e.d. 
Department of Agriculture, FDA, FTC, Congress) in order to collect and evaluate 
pertinent information.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

 
17. Innan fyrirtækisins söfnum við saman og metum upplýsingar varðandi almennar 

samfélagslegar tilhneigingar (til dæmis varðandi vitund um umhverfismálefni eða lífstíl) 
sem geta haft áhrif á fyrirtækið. (In this business unit, we collect and evaluate 
informations concerning general social trends (e.g. enviromental consciousness, 
emerging lifestyles) that might affect our business.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

 
 
 
18. Við eyðum tíma með birgjum okkar til að fræðast meira um ýmsa þætti er varða þeirra 

viðskipti (til dæmis framleiðsluferli, aðferðir í atvinnugreininni eða viðskiptavini). (In 
this business unit, we spend time with our suppliers to learn more about various aspects 
of their business (e.g. manufacturing process, industry practices, clientele).) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
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19. Innan fyrirtækisins eru aðeins fáir einstaklingar sem safna upplýsingum um 
samkeppnisaðila. (In our business unit, only few people are collecting competitor 
information.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

 
20. Mikið af þeim samtölum sem eiga sér stað milli starfsmanna á göngunum í fyrirtækinu 

varða aðferðir eða áætlanir samkeppnisaðila. (A lot of informal „hall talk“ in this 
business unit concerns our competitors’ tactics or strategies.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

 
21. Innan fyrirtækisins eru haldnir sameiginlegir fundir ólíkra deilda að minnsta kosti 

ársfjórðungslega til að ræða nýjustu áherslur á markaðnum og þróun hans. (We have 
interdepartmental meetings at least once a quarter to discuss market trends and 
developments.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

 
22. Starfsfólk í markaðsdeild fyrirtækisins taka tíma í að ræða framíðarþarfir viðskiptavina 

við aðrar deildir. (Marketing personnel in our business unit spend time discussing 
customers’ future needs with other functional departments.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

 
 
 
 
23. Innan fyrirtækisins er reglulega dreift gögnum (til dæmis skýrslum eða fréttabréfum) sem 

veita upplýsingar um viðskiptavini okkar. (Our business unit periodically circulates 
documents (e.g. reports, newsletters) that provide information on our customers.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

 
24. Þegar eitthvað mikilvægt gerist fyrir stóran viðskiptavina eða markað þá veit allt 

fyrirtækið það innan skamms tíma. (When something important happens to a major 
customer or market, the whole business unit knows about it in a short period.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
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25. Það eru lágmarks samskipti milli markaðsdeildar og þróunardeildar varðandi markaðslega 
þróun. (There is minimal communication between marketing and manufactuing 
departments concerning market developments.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

 
26. Þegar ein deild kemst að einhverju mikilvægu varðandi samkeppnisaðila þá er 

viðkomandi deild lengi að láta aðrar deildir vita. (When one department finds out 
something important about competitors, it is slow to alert other departments.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

 
27. Við höfum oft þverfaglega fundi deilda til að ræða þróun markaðarins og nýjungar á 

markaðnum (til dæmis varðandi viðskiptavini, samkeppnisaðila og birgja). (We have 
cross-functional meetings very often to discuss market trends and developments (e.g. 
customers, competition, suppliers).) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 
 

28. Tæknifólk í fyrirtækinu eyðir löngum tíma í að miðla upplýsingum til annarra deilda um 
nýja tækni er varðar nýjar vörur. (Technical people in this business unit spend a lot of 
time sharing information about technology for new products with other departments.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

 
29. Upplýsingar um markaðinn dreifast hratt um öll þrep fyrirtækisins. (Market information 

spreads quickly through all levels in this business unit.) 
 Mjög ósammála Mjög sammála 

                                                 
   1   2     3    4      5 

 
 

30. Það tekur okkur langan tíma að ákveða hvernig bregðast skuli við verðbreytingum 
samkeppnisaðila. (It takes us forever to decide how to respond to our competitors’ price 
changes.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
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31. Grundvallarþættir varðandi markhópa knýja áfram tilraunir til þróunar á nýjum vörum í 
fyrirtækinu. (The principles of market segmentation drive new product development 
efforts in this business unit.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

 
32. Einhverra hluta vegna eigum við tilhneigingu til að hunsa breytingar á þörfum 

viðskiptavina okkar varðandi vörur eða þjónustu. (For one reason or another, we tend to 
ignore changes in our customers’ product or service needs.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

 
33. Við förum reglulega yfir tilraunir okkar til þróunar á nýjum vörum til að tryggja að þær 

séu í samræmi við það sem viðskiptavinir vilja. (We periodically review our product 
development efforts to ensure that they are in line with what customers want.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

 
34. Viðskiptaáætlanir okkar eru meira knúnar áfram af tæknilegu forskoti frekar en 

rannsóknum á markaðnum. (Our business plans are driven more by technological 
advances that by market research.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

 
35. Ýmsar deildir fyrirtækisins hittast reglulega til að skipuleggja viðbrögð við breytingum 

sem eiga sér stað í viðskiptaumhverfi okkar. (Several departments get together 
ppriodically to plan a responce to changes takiig place in our business environment.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

 
36. Vöruframboð okkar er meira háð innri pólitík í fyrirtækinu frekar en raunverulegum 

þörfum markaðarins. (The product lines we sell depend more on internal politics that real 
market needs.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
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37. Við erum lengi að hefja viðskipti við nýja birgja jafnvel þó við teljum að þeir séu betri en 
núverandi birgjar. (We are slow to start business with new suppliers even though we think 
they are better than existing ones.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

38. Ef mikilvægur samkeppnisaðili myndi hefja mikla herferð í að ná til sín okkar 
viðskiptavinum þá myndum við tafarlaust bregðast við. (If a major competitior were to 
launch an intensice campaign targeted at our customers, we would implement a respones 
immediately.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

39. Í fyrirtækinu er ekki hlustað á kvartanir viðskiptavina. (Customers complaints fall on deaf 
ears in this buiness unit.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

 
40. Jafnvel þó að við myndum finna upp frábæra markaðsáætlun þá myndum við líklega ekki 

ná að innleiða hana tímanlega. (Even if we came up with a great marketing plan, we 
probably would not be agle to implement it in a timely fashion.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

41. Við erum fljót að bregðast við verulegum breytingum á verðlagningu samkeppnisaðila 
okkar. (We are quick to respond to significant changes in our competitions’ pricing 
structures.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

42. Þegar við komumst að því að viðskiptavinir eru óánægðir með gæði þjónustu okkar þá 
grípum við tafarlaust til leiðréttandi aðgerða. (When we fiid out that customers are 
unhappt with the quality of our service, we take corrective action immediately.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

43. Þegar við komumst að því að viðskiptavinir vilja að við breytum vörum okkar eða 
þjónustu þá gerir viðkomandi deild tilraun til þess. (When we find that customers would 
like us to modify a product or service, the departments involved make concerted efforts to 
do so.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
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44. Við höfum tilhneigingu til að vera lengur en samkeppnisaðilar okkar í að bregðast við 
reglugerðabreytingum. (We tend to take longer that our competitors to respond to a 
change in regulatory policy.) 

 Mjög ósammála Mjög sammála 
                                                 

   1   2     3    4      5 
 

 
45. Heildarframmistaða fyrirtækisins á síðasta ári í samanburði við helstu samkeppnisaðila. 

(Our business unit’s overall performance relative to major competitors last year.) 
 Frammistaðan var langt fyrir  Frammistaðan var langt fyrir 
 neðan samkeppnisaðila ofan samkeppnisaðila 

                                                 
   1   2     3    4      5 

 
 

46. Vöxtur markaðshlutdeildar fyrirtækisins á helsta markaði okkar á síðasta ári. (Our 
business unit’s market share growth in our primary market last year.) 

 Frammistaðan var langt fyrir  Frammistaðan var langt fyrir 
 neðan samkeppnisaðila ofan samkeppnisaðila 

                                                 
   1   2     3    4      5 

 
 

47. Vöxtur í sölu fyrirtækisins í samanburði við helstu samkeppnisaðila á síðasta ári. (Our 
business unit’s sales growht relative to major competitors last year.) 

 Frammistaðan var langt fyrir  Frammistaðan var langt fyrir 
 neðan samkeppnisaðila ofan samkeppnisaðila 

                                                 
   1   2     3    4      5 
 
48. Hlutfall sölu á nýjum vörum á síðasta ári í samanburði við helstu samkeppnisaðila. 

(Percentage of sales generated by new products last year relative to major competitors.) 
 Frammistaðan var langt fyrir  Frammistaðan var langt fyrir 
 neðan samkeppnisaðila ofan samkeppnisaðila 

                                                 
   1   2     3    4      5 
49. Hagnaður af sölu fyrirtækisins á síðasta ári í samanburði við helstu samkeppnisaðila. 

(Our business unit’s return on sales relative to major competitors last year.) 
 Frammistaðan var langt fyrir  Frammistaðan var langt fyrir 
 neðan samkeppnisaðila ofan samkeppnisaðila 

                                                 
   1   2     3    4      5 
 
 
50. Arðsemi eigna fyrirtækisins á síðasta ári í samanburði við helstu samkeppnisaðila. 

(Our business unit’s return on assets relative to major competitors last year.) 
 Frammistaðan var langt fyrir  Frammistaðan var langt fyrir 
 neðan samkeppnisaðila ofan samkeppnisaðila 

                                                 
   1   2     3    4      5 
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51. Arðsemi fjárfestinga fyrirtækisins á síðasta ári í samanburði við helstu samkeppnisaðila. 
(Our business unit’s return on investment relative to major competitors last year.) 

 Frammistaðan var langt fyrir  Frammistaðan var langt fyrir 
 neðan samkeppnisaðila ofan samkeppnisaðila 

                                                 
   1   2     3    4      5 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


