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Formáli 
Ágæti lesandi 
 
Þjóðarspegillinn, árleg ráðstefna um rannsóknir í félagsvísindum er nú haldin í 
tíunda sinn í Háskóla Íslands. Á þessum tíu árum hefur ráðstefnan vaxið að 
fjölbreytni og umfangi sem endurspeglast með skýrum hætti í ráðstefnuriti 
því sem hér getur að líta. Frá upphafi hefur markmið ráðstefnunnar verið að 
gefa félagsvísindafólki tækifæri til að kynna rannsóknir sínar og skapa þannig 
vettvang fyrir fræðilega umræðu með þátttöku fræðafólks en ekki síst 
almennings. Að öðrum ólöstuðum hefur dr. Friðrik H. Jónsson, prófessor í 
sálfræði átt mestan heiður af framkvæmd Þjóðarspegilsins undanfarin ár. 
Friðrik hefur nú látið af störfum sem forstöðumaður Félagsvísindastofnunar 
og vil ég á þeim tímamótum þakka framlag hans í gegnum árin.  

Í þessu ráðstefnuriti eru 49 greinar og er það svipaður fjöldi og á síðustu 
ráðstefnu. Þessi mikli fjöldi fræðigreina endurspeglar ekki aðeins breitt 
fræðasvið og öflugt rannsóknarstarf, heldur er hann einnig til marks þá miklu 
grósku sem er í viðskiptafræðum og hagfræðum á Íslandi. 

Litlar breytingar hafa verið gerðar á ritstjórnarstefnu rannsóknarritanna. 
Ákveðið var að herða á þeirri vinnureglu að einstakir fræðimenn ættu að 
hámarki tvær greinar í ritinu. Þá var einnig fylgt þeirri meginreglu að  
leiðbeinendur væru meðhöfundar að greinum sem kynntu niðurstöður 
meistaraverkefna. Samkvæmt venju voru greinar til birtingar valdar á á 
grundvelli útdráttar sem höfundar sendu inn. Markmiðið með forvalinu er 
eins og áður, að tryggja að fyrirhuguð grein standist kröfur sem gerðar eru til 
birtingar fræðigreina. Nokkrum greinum var hafnað á þeim forsendum að 
rannsókn höfundar væri ekki komin á það stig að hún ætti erindi í ritið að 
svo komnu máli. Lögð var áhersla á að höfundar færu eftir forskrift hvað 
varðar lengd og uppsetningu greina. Ljóst er að mörgum þykir plássið naumt 
skammtað en nauðsynlegt er að hafa strangar lengdartakmarkanir. Lausn á 
þessu vandamáli væri að gefa rannsóknarritin aðeins út á netinu og mun það 
verða kannað fyrir næsta ár. 

Ég þakka höfundum og þeim sem unnið hafa að útgáfu bókarinnar með 
einum eða öðrum hætti fyrir gott samstarf og vel unnin störf. Sérstaklega vil 
ég þakka Guðlaugu J. Sturludóttur, Hrefnu Guðmundsdóttur, Andreu G. 
Dofradóttur og Völu Jónsdóttur sem báru hitann og þungann af umbroti 
bókarinnar og umsýslu vegna hennar. 

Hagfræðideild og viðskiptafræðideild hafa þá skyldu að vera leiðandi í 
rannsóknum og kennslu í hagfræði og viðskiptafræði á Íslandi. Ein leið til 
þess að sinna þessu hlutverki er að skipuleggja ráðstefnur þar sem fræðimenn 
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búsettir á Íslandi fá tækifæri til þess að greina frá rannsóknum sínum. Það er 
von mín að Þjóðarspegillinn, Ráðstefna X í félagsvísindum verði til þess að efla 
enn frekar rannsóknir á sviði viðskiptafræði og hagfræði og að gestir 
ráðstefnunnar hafi bæði gagn og gaman af þeim erindum sem flutt verða. 
 
  Reykjavík, í október 2009. 
   
  Ingjaldur Hannibalsson 
   
 
 
 



 

Viðhorf ferðamanna á Kili 
 

Anna Dóra Sæþórsdóttir 

 

Kjölur er stórt og mikið víðerni milli Langjökuls í vestri og Hofsjökuls í 
austri og nær frá mótum Blöndu og Seyðisár í norðri að ármótum 
Jökulkvíslar og Hvítár í suðri (Arnór Karlsson, 2001). Þar hefur verið 
ferðaleið milli landshluta allt frá landnámi þegar Norðlendingar riðu þar um á 
leið til Alþingis á Þingvöllum. Nú er Kjalvegur önnur af tveimur megin 
akstursleiðum yfir hálendið milli Norður- og Suðurlands. Á Kili og svæðum 
sem honum tengjast er einnig að finna bæði greið- og torfæra slóða sem 
nýttir eru af ýmis konar vélvæddum farartækjum. Þá eru ferðalög um Kjalveg 
hinn forna aftur orðin vinsæl, einkum meðal göngufólks og hestamanna. 
Helstu miðstöðvar ferðaþjónustu eru á Hveravöllum og í Kerlingarfjöllum. 

Í þessari rannsókn er varpað ljósi á hvers konar ferðamennska er á Kili og 
hvernig ferðatilhögun fólks þar er háttað. Í umfjölluninni er fjallað um 
ferðamennsku á töluvert stærra svæði en hinn eiginlegi Kjölur nær yfir. 
Kerlingarfjöll eru t.d. ekki hluti af Kili en tengjast honum órjúfanlegum 
böndum vegna samgöngukerfis og ferðamáta ferðamanna og því er eðlilegt 
að skoða ferðamennsku í Kerlingarfjöllum þegar fjallað er um ferðalög um 
Kjöl. Það sama gildir um Skálpanes, Bláfell og jafnvel Jarlhettur og Hagavatn. 
Þá hefja þeir sem fara jeppaslóðir eða reiðleiðir, um afrétt Hrunamanna-
hrepps austan við Kjöl, ýmist ferð sína á Kili eða ljúka henni þar og er það 
svæði því einnig hlekkur í keðju sem myndar ferðamennsku Kjalar. 
Undanfarin misseri hafa verið settar fram hugmyndir um ýmis konar 
uppbyggingu á Kili sem kæmu til með að hafa mikil áhrif á þá ferðamennsku 
sem þar er nú stunduð. Á Hveravöllum og í Kerlingarfjöllum er jarðhiti sem 
m.a. gerir svæðin áhugaverð fyrir ferðamenn. Jarðhitinn er hins vegar einnig 
auðlind orkugeirans og svæðin tvö eru á lista yfir mögulega virkjunarkosti 
fyrir jarðvarmavirkjanir. Á sunnanverðum Kili er verið að skoða nokkra 
vatnsaflsvirkjanakosti, þ.e. Bláfellsvirkjun þar sem Hvítá yrði virkjuð sunnan 
Hvítárvatns, Gýgjarfossvirkjun við Jökulkvísl sunnan Hofsjökuls, auk 
virkjunar Hagavatns við Farið sunnan Eystri-Hagafellsjökuls (Orkustofnun, 
2007). Sú síðastnefnda er ekki á sjálfum Kili.  
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Núverandi Kjalvegur er niðurgrafinn, holóttur, grýttur og rykugur og 
liggur lágt og verður því snemma ófær að hausti og seint fær að vori vegna 
snjóa. Umræða um nýjan, uppbyggðan heilsársveg yfir Kjöl hefur annað 
slagið stungið upp kollinum (Alþingi, 2007). Er þá helst horft til þess að hluti 
af vöruflutningum milli Norðurlands og Suðurlands flytjist yfir á Kjalveg en 
um 77 km styttra er á milli Selfoss og Akureyrar um Kjalveg heldur en um 
þjóðveg 1 (Vegagerðin, e.d.). Ef gerður yrði nýr uppbyggður vegur myndi sá 
tími ársins sem hægt er að ferðast á fólksbíl um Kjöl lengjast og ferðatími 
styttast. Fljótara yrði að komast inn á hálendið og auðveldara að skjótast 
þangað en nú er. Bætt aðgengi að svæðinu myndi væntanlega leiða til aukins 
fjölda gesta sem aftur myndi kalla á meiri uppbyggingu og þjónustu og aukið 
álag á landið. Aukinni umferð, sér í lagi vöruflutningabíla, fylgir einnig meiri 
hávaði auk þess sem hraðar væri farið yfir. 

Hugmyndir hafa einnig verið um að byggja upp hálendismiðstöðvar og 
jafnvel hótel á Hveravöllum og Skálpanesi en þær hafa fengið misjafnan 
hljómgrunn og hafa ekki náð fram að ganga. Hótel myndu breyta ásýnd og 
ímynd Kjalar sem ferðamannastaðar töluvert og þeim væntanlega fylgja 
aukinn straumur ferðamanna og nýr markhópur. 

Áður en jafn mikilvægar ákvarðanir eru teknar um nýtingu Kjalar er 
nauðsynlegt að átta sig á því hlutverki sem svæðið gegnir fyrir ferðamennsku 
og útivist. Í þessari grein verður greint frá niðurstöðum rannsóknar á 
ferðamennsku á Kili. Varpað er ljósi á hvers konar ferðamennska er á Kili, 
hvernig ferðamenn upplifa ferðalög sín um Kjöl og hvers konar uppbyggingu 
ferðamenn telja æskilega á svæðinu.  

Í rannsókninni var bæði megindlegum og eigindlegum rannsóknar-
aðferðum beitt en í þessari grein verður þó einungis greint frá niðurstöðum 
spurningakönnunar sem lögð var fyrir á Hveravöllum og í Kerlingarfjöllum. 
Spurningalistinn var á ensku, þýsku, frönsku auk íslensku og á honum voru 
36 spurningar, sumar þeirra í mörgum liðum, en einungis er greint frá hluta 
þeirra hér. Farnar voru þrjár vettvangsferðir, á Hveravelli 5. til 11. júlí og til 
Kerlingarfjalla 25. til 29. júlí og 24. til 27. ágúst 2008. Á Hveravöllum fengust 
525 svör og í Kerlingarfjöllum 128 svör.  

Ferðaþjónusta á Kili 

Hveravellir er helsti viðkomustaður ferðamanna á ekki Kili. Þar er mikið 
hverasvæði sem státar af gufu- og vatnshverum og einnig heitri baðlaug. 
Ferðafélag Íslands reisti þar skála árið 1938 og annan árið 1981 og hýsa þeir 
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rúmlega 66 manns (Ferðafélag Íslands, 2006). Auk gistiskálanna er þar 
tjaldstæði, salerni, upplýsingaþjónusta, kaffisala, örverslun og aðstaða fyrir 
hestamenn. Hveravallafélagið ehf. rekur ferðaþjónustuna á Hveravöllum en 
félagið er í eigu Svínavatnshrepps og tveggja einstaklinga. 

Ferðafélag Íslands rekur þrjá skála á Kili, í Þjófadölum (12 gistirými), 
Þverbrekknamúla (20 gistirými) og Hvítárnesi (30 gistirými), auk skála við 
Hagavatn (12 gistirými) sem eins og áður sagði er ekki á Kili. Vinsælt er að 
ganga Kjalveg hinn forna frá Hveravöllum til Hvítárness með viðkomu í 
Þjófadölum og Þverbrekknamúla og gista í skálum Ferðafélags Íslands eða í 
tjöldum á þessum stöðum. Auk skála Ferðafélagsins eru skálar í Fremstaveri 
(28 gistirými), Árbúðum (28 gistirými) og í Svartárbotnum er Gíslaskáli (46 
gistirými). Fyrirtækið Gljásteinn ehf. sér um rekstur þessara skála og aðstöðu 
fyrir hesta við þá. Á Skálpanesi er skáli í eigu Fjallamanna ehf. Í honum eru 
engin gistirými en aðstaða fyrir ferðamenn í dagsferðum. Fjallamenn ehf. eru 
með skipulagðar ferðir á Langjökul bæði á bílum og snjósleðum. Skálpanes er 
samkvæmt skipulagi miðhálendis Íslands skilgreint sem skálasvæði og miðast 
uppbygging svæðisins við það (Samvinnunefnd um miðhálendi Íslands, e.d.).  

Kerlingarfjöll eru hæsti og mesti fjallgarðurinn á svæðinu og ná hæstu 
tindar þeirra í um 1500 m.y.s. Þar er litríkt hverasvæði sem er eitt mesta 
háhitasvæði landsins. Árið 1961 var byggður skíðaskáli í Kerlingarfjöllum og 
útbúin aðstaða fyrir skíðaiðkun og þar var rekinn skíðaskóli fram til ársins 
1998 en þá hafði jökullinn hopað mikið og ekki var lengur grundvöllur fyrir 
rekstri skíðaskólans. Ferðamennskan hefur því breyst og nú leggja fyrst og 
fremst göngumenn leið sína í Kerlingarfjöll. Byggingar eru flestar á svæði 
sem kallast Ásgarður. Þar er stór skáli á þremur hæðum með salernisaðstöðu, 
upplýsingaþjónustu, veitingastað og svefnpokaplássi fyrir 28 manns. Að auki 
eru leigð út 12 smáhýsi með eldunaraðstöðu og salerni og rúma þau alls um 
120 manns (Kerlingarfjoll.is, e.d.). Þá eru tjaldstæði í Ásgarði og aðstaða fyrir 
hesta í gerði. Fannborg ehf. sér um rekstur ferðaþjónustunnar í Kerlingar-
fjöllum. Skálasvæðið var gert að hálendismiðstöð með breytingu á skipulagi 
miðhálendisins í desember 2005 (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2006). 

Ferðamenn og einkenni þeirra 

Rannsóknin leiddi í ljós að Íslendingar eru um þriðjungur þeirra ferðamanna 
sem fara um Kjöl. Þjóðverjar og Frakkar eru fjölmennastir erlendra gesta og 
aðrir gestir eru fyrst og fremst frá öðrum Mið- og Vestur-Evrópuríkjum. 
Norðurlandabúar eru um 11% gesta. Um þrír fjórðu innlendu ferðama-
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nnanna býr á höfuðborgarsvæðinu. Flestir gestanna eru í sérfræðistörfum 
(35%) eða stjórnunarstörfum og meta tekjur sínar í meðallagi eða hærri. 
Flestir aðspurðra eru á aldrinum 35-64 ára og er meðalaldur gesta 45 ár. 
Kynjaskipting er jöfn. 

Flestir, eða 72%, eru í sinni fyrstu ferð um Kjöl en 28% hafa komið 
þangað áður. Rúm 60% aðspurðra gista á Kili, en tæp 40% dvelja þar 
dagsstund. Dvalartími dagsgesta á svæðinu er að meðaltali 4,33 
klukkustundir. Þeir sem gista dvelja að meðaltali 2,29 nætur á Kili. Flestir 
(43%) gista þó aðeins eina nótt og um þriðjungur gistir tvær nætur. Þeir sem 
eru þarna á ferð eru margir hverjir í langri ferð og ætla að vera að meðaltali 
13,35 daga á ferðinni en mikill breytileiki er þó meðal manna (staðalfrávik = 
14,66). Að meðaltali ætla ferðalangar að vera 4,90 daga í ferð sinni á 
hálendinu. Rúmlega 40% gesta eru í ferð með fjölskyldu sinni, fjórðungur 
ferðamanna er í skipulagðri hópferð og fimmtungur ferðast með vinum. 
Flestir gestanna eru á eigin bíl (34%) eða bílaleigubíl (21%) og er meðalfjöldi 
farþega í hverjum bíl 3,1, þeir sem eru í hópferðabíl eru undanskyldir. Mun 
minna er um að ferðalangar noti sér aðra ferðamáta en þó koma ríflega 9% 
gangandi, ríðandi eða hjólandi. Um 43% aðspurðra gista í tjaldi, tjaldvagni 
eða fellihýsi, um 23% gista á hótelum, um 17% í fjallaskálum og 11% í 
bændagistingu. Aðspurðir gistu flestir á Hveravöllum enda svöruðu flestir 
spurningakönnuninni þar. Næst flestir gistu í Kerlingarfjöllum, en spyrill var 
einnig staðsettur þar hluta af tímanum, mun færri gistu annars staðar á Kili.  

Náttúran og það sem henni tengist eins og t.d. landslag, fjöll, jöklar, 
hverir og jarðfræði er það sem flestir, eða um 39%, gefa upp sem ástæðu 
þess að þeir ferðast um Kjöl (mynd 1). Skoðunarferðir, ganga og útivist, sem 
og það að geta upplifað ýmsa eiginleika hálendisins er einnig oft nefnt. Um 
16% aðspurðra fór hins vegar um Kjöl á leið sinni á milli Norður- og 
Suðurlands. Um 9% koma þangað fyrst og fremst vegna þess að Kjölur er á 
áætlun í fyrirfram skipulagðri ferð þeirra. Sem dæmi um önnur atriði sem eru 
nefnd má nefna fegurð, spennu, frí, vinnu, baðferðir, fámenni og gott veður 
enda var veður með eindæmum gott flesta þá daga sem spurningakönnunin 
var lögð fyrir.  

Algengasta afþreying ferðamannanna er að taka ljósmyndir, baða sig í 
heitum laugum og fara í gönguferðir, ríflega helmingur gesta hefur ofan af sér 
með því (mynd 2). Aðrir fara í bíltúr eða skoða jarðfræðifyrirbæri en nokkuð 
færri skoða plöntur eða fugla. 

 
 
 



Viðhorf ferðamanna á Kili 17 

  

9.3

1.2

4.0

14.2

27.3

44.7

45.2

51.5

56.0

66.8

0 20 40 60 80

Annað

Veiðar

Hestaferð

Fuglaskoðun

Skoða plöntur

Skoða jarðfræðifyrirbæri

Ökuferð

Gönguferð

Böð í heitum laugum

Taka ljósmyndir

%
1.7

1.8

2.0

2.3

3.1

3.2

4.0

4.7

4.9

5.8

8.9

8.9

11.9

12.1

15.6

15.9
38.6

0 10 20 30 40 50

Veður

Tilbreyting/ fjölbreytni

Útsýni/ víðátta

Ábending

Kyrrð og ró/ fátt fólk

Baða

Vinna

Frí

Upplifun/ spenna

Skemmtun

Fegurð

Hluti af skipulagðri ferð

Ósnortin víðerni/öræfi/auðn

Ganga/ útivist

Í leiðinni

Skoða

Náttúra/landslag/fjöll/jöklar/hverir

%

 
 

 
 
  
   

      
 

 

Upplifun ferðamanna á svæðinu 

Ferðamenn eru flestir mjög ánægðir (65%) eða ánægðir (32%) með ferð sína 
um Kjöl. Einungis sex gestir eru óánægðir. Væntingar sem ferðamenn hafa til 
náttúrunnar og ferðalagsins standast mjög vel, betur en væntingar til aðstöðu 
og þjónustu. Ferðamenn voru spurðir opinna spurninga, annars vegar um 
hvort eitthvað hefði valdið sérstakri ánægju (mynd 3) og hins vegar 
vonbrigðum (mynd 4). Um 16% gesta nefnir náttúruna sem sérstaklega 
ánægjulega og um 11% nefnir veðrið. Auk þess eru ýmsir aðrir náttúru-
tengdir þættir nefndir, svo sem landslag, hverir, víðerni, jöklar og gönguleiðir. 
Helst er kvartað undan salernisaðstöðu, þó kvörtuðu einungis 4% undan 
henni.  

 
  

Mynd 1. Ástæður þess að ferðast er um Kjöl Mynd 2. Afþreying ferðamanna 
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Almennt verða ferðamenn ekki varir við mikla röskun á umhverfinu af 

völdum ferðamanna en það sem helst truflar eru ummerki eftir utanvega-
akstur. Eitthvað er um að fólk taki eftir rofi úr göngustígum, gróður-
skemmdum, rusli og traðki eftir hestamenn. Almennt má segja að ferðalangar 
séu ánægðir með ástand náttúrunnar (mynd 5). Aðrir þættir fá ekki jafn góða 
dóma eins og t.d. umgengni gesta, göngustígar, þjónusta, almenn aðstaða, 
sæluhús, viðvörunarskilti, upplýsingaskilti, tjaldstæði og hreinlætisaðstaða. 
Þessir þættir eru þó ekki taldir lélegir. Vegirnir hljóta versta dóminn og fá 
einkunn rétt undir meðaltali. Almennt vill fólk samt ekki breyta miklu á 
svæðinu. Þeir sem þó vilja breyta einhverju nefna bætta vegi (21%), betri 
hreinlætisaðstöðu (17%) og betri merkingar (14%) (mynd 6). 

Ferðamenn eru almennt ekki hlynntir mannvirkjum á Kili. Mest er 
andstaðan gegn virkjunum, næst mest gegn hótelum en minnst gegn upp-
byggðum malarvegum (mynd 7). Ferðamenn leggja hins vegar mjög mikið 
upp úr að upplifa óraskaða náttúru, kyrrð og ró (mynd 8). Þeim finnst 
mikilvægt að merkja skoðunarverða staði og gönguleiðir og þeir vilja ekki sjá 
ummerki um utanvegaakstur. Merktar gönguleiðir eru álitnar mikilvægari en 
lagðir göngustígar. Þeim finnst mikilvægt að skipulögð tjaldsvæði standi til 
boða en leggja minna upp úr því að geta tjaldað hvar sem er eða þar sem þeir  
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Mynd 3. Sérstaklega ánægjulegt á Kili Mynd 4. Olli sérstökum vonbrigðum 
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verða ekki varir við aðra ferðamenn. Minnst er lagt upp úr að hafa skipu-

lagða áningastaði til að snæða nestið sitt.  
Þættirnir á 8. mynd hafa verið notaðir til að greina ferðamenn í hópa út 

frá svonefndum viðhorfskvarða (Purist Scale) (sjá t.d. Anna Dóra Sæþórs-
dóttir 2006; Fredman og Emilin 2001; Hendee, Catton, Marlow og 
Brockman, 1968; Stankey 1973; Vistad 1995; Wallsten 1988). Miklir 
náttúrusinnar eru 5% gesta í Kerlingarfjöllum og 2% á Hveravöllum og 
náttúrusinnar eru 25% gesta í Kerlingarfjöllum og 23% á Hveravöllum. 
Almennir ferðamenn eru fjölmennastir á báðum stöðum, 53% á Hvera-
völlum og 44% í Kerlingarfjöllum. Þjónustusinnar eru 26% gesta í Kerlingar-
fjöllum og 22% í Hveravöllum (tafla 1). 

Mynd 5. Hvað finnst þér um 
eftirfarandi á Kili?           

Mynd 6. Mat ferðamanna á því  
hvað má bæta           
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Tafla 1. Skipting ferðamanna með hliðsjón af  viðhorfskvarðanum 

 
 

Miklir Náttúrusinnar Almennir Þjónustusinnar
náttúrusinnar f erðamenn

(%) (%) (%) (%)
Kerlingarfjöll 5 25 44 26
Hveravellir 2 23 53 22

Mynd 7. Ertu fylgjandi eða 
mótfallin eftirtöldum 
mannvirkjum? 

Mynd 8. Hversu mikilvæg eru 
eftirfarandi atriði fyrir þig á 
ferðalagi þínu um Kjöl? 
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Um 95% gesta finnast ósnortin víðerni vera hluti af aðdráttarafli Kjalar. 
Þau mannlegu ummerki sem helst mega vera til staðar án þess að hugtakið 
ósnortin víðerni glati merkingu sinni eru fjallaskálar, vegslóðar og stígar 
mótaðir af göngu fólks og fjár (mynd 9). Aftur á móti mega ummerki um 
utanvegaakstur, virkjunarmannvirki og hótel ekki vera til staðar án þess að 
upplifunin skerðist. Ferðafólk er sammála þeirri fullyrðinu að friðlýsa þurfi 
einstök svæði á Kili en færri telja að slíkt eigi að gera með því að stofna þar 
þjóðgarð (mynd 10). Sumir telja jafnframt æskilegt að friðlýsa allan Kjöl. 
Almennt finnst ferðafólki að ekki eigi að nota Kjalveg til vöruflutninga. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ferðamenn á Kili leggja töluvert upp úr því að ekki séu margir ferðamenn 
á svæðinu. Fjöldi ferðamanna er í samræmi við væntingar meirihluta (58%) 
gesta. Tæplega fimmtungur ferðamanna átti aftur á móti von á að þeir væru 
fleiri en raun bar vitni og jafn stór hópur átti von á færri ferðamönnum 
(mynd 11). Þó að núverandi aðsókn að svæðinu trufli almennt ekki heildar-
upplifun ferðamanna gæti þolmörkum þessa hóps brátt verið náð. Þeir sem 
höfðu áður ferðast um Kjöl voru spurðir hvort þeim þætti fjöldi ferðamanna 

Mynd 9. Hvað má vera til staðar af  
mannlegum ummerkjum án þess að  
hugtakið ósnortið víðerni glati merking
sinni? 

Mynd 10. Hvað finnst þér um eftir- 
farandi fullyrðingar? 
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hafa breyst frá fyrri ferðum þeirra. Ríflega helmingur taldi ferðamönnum 
hafa fjölgað, 43% taldi um enga breytingu vera að ræða og 4% fannst þeir 
færri en áður. Ekki virðist þó sem ferðamönnum þyki of mikið af ákveðinni 
gerð ferðamanna. Þó þykja hópferðamenn vera frekar of margir en 
göngumenn, íslenskir ferðamenn og hestamenn þykja frekar vera of fáir 
(mynd 12). Ferðamönnum þykir jafnframt frekar of mikið af vélvæddri 
umferð en þeim sem eru gangandi eða á hestbaki.  
 
 
 
 

 

Lokaorð 

Almenn ánægja er meðal ferðamanna á Kili og er það fyrst og fremst 
náttúran (t.d. landslag, hverir, víðerni og jöklar) sem standa upp úr í upplifun 
ferðamanna. Fjöldi ferðamanna er eins og meirihluti gesta átti von á og átti 
hluti þeirra jafnvel von á fleiri ferðamönnum en þar voru. Núverandi aðsókn 
truflar því almennt ekki upplifun ferðamanna á Kili. Flestir ferðamenn sem 
fara um Kjöl koma við á Hveravöllum og er það í raun eini ásetni staðurinn á 
öllum Kili. Margir aðrir staðir á Kili eru áhugaverðir og státa af fagurri 
náttúru eins og t.d. Karlsdráttur, Fróðárdalir og Hrútfell og nágrenni þess. 
Þessir staðir eru hins vegar lítt þekktir og nánast ekkert nýttir af ferða-

Mynd 11. Áttir þú von á að hitta 
fleiri eða færri  ferðamenn en þú 
gerðir? 

Mynd 12. Hvað finnst þér um 
eftirfarandi á Kili? 



Viðhorf ferðamanna á Kili 23 

  

þjónustunni og ferðamönnum. Þrátt fyrir að þjóðvegurinn liggi við rætur 
Bláfells og tiltölulega auðvelt sé að ganga á fjallið fara sárafáir þangað upp. Ef 
merkt væri gönguleið upp á fjallið og kort og leiðarvísir sett upp myndu 
örugglega fleiri ganga á tindinn og njóta eins besta útsýnis á sunnanverðu 
landinu.  

Kjölur er því mikilvæg auðlind ferðaþjónustunnar sem jafnframt er 
stórlega vannýtt. Mikilvægi slíkra svæða fyrir ferðaþjónustuna til framtíðar er 
mjög mikið. Erlendum ferðamönnum sem sækja Ísland heim hefur fjölgað 
að meðaltali um 10% árlega síðastliðna áratugi og stefnir í að erlendir 
ferðamenn verði yfir ein milljón eftir 8 – 10 ár. Til að taka á móti sívaxandi 
fjölda á hálendinu er mikilvægt að geta byggt upp ferðaþjónustu víðar en nú 
er. Í einni af opnu spurningum spurningalistans og í viðtölunum var spurt 
hvort fólk forðaðist að heimsækja einhverja staði á hálendinu vegna mikilla 
umsvifa ferðamennsku og ef svo væri þá hverja. Landmannalaugar voru títt 
nefndar í því sambandi. Er það til marks um mikilvægi þess að geta náð betri 
dreifingu ferðamanna um hálendið þannig að hágæða upplifun á víðernum 
náist.  

Samfara ört vaxandi fjölda ferðamanna hér á landi hafa umsvif íslenskrar 
ferðaþjónustu aukist jafnt og þétt og hefur mikilvægi atvinnugreinarinnar 
fyrir íslenskt þjóðarbú aukist mjög. Útflutningstekjur af ferðaþjónustu voru 
rúmlega 73 milljarðar árið 2008 og hafa frá árinu 2000 til ársins 2008 aukist 
um 140% (Seðlabanki Íslands, 2009). Ferðaþjónustan aflaði árið 2008 16,9% 
gjaldeyristekna þjóðarinnar samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands 
(2009), aðeins sjávarútvegur og stóriðja vógu þar þyngra. Samkvæmt ferða-
þjónustureikningum Hagstofu Íslands (2008) var hlutur ferðaþjónustu í 
landsframleiðslu að meðaltali 4,6% árin 2000–2006 og námu heildarkaup á 
ferðaþjónustu innanlands tæplega 135 milljörðum króna, eða sem svarar 
11,5% af landsframleiðslu árið 2006. Með hliðsjón af þessum útreikningum 
Hagstofunnar á hliðarreikningum ferðaþjónustunnar fyrir árið 2006 leiða 
Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) að því líkur að heildarneyslan fyrir árið 
2008 hafi verið 175 – 185 milljarðar (Samtök ferðaþjónustunnar, 2009). Því 
má vera ljóst að áður en ráðist er í framkvæmdir á hálendinu er efnahagslega 
mikilvægt að huga að áhrifum þeirra á ferðamennsku og þær auðlindir sem 
hún byggir á. Þegar fjallað er um mögulegar jarðvarma- og vatnsaflsvirkjanir 
á Kili verður að hafa í huga að mikil andstaða er meðal ferðamanna gegn 
virkjunum á Kili og þeim mannvirkjum sem þeim fylgja eins og raflínum, 
stíflum og miðlunarlónum. Almennt myndu virkjunarframkvæmdir á Kili 
hafa þau áhrif að heildarásýnd svæðisins og upplifun ferðamanna á svæðinu 
yrði allt önnur en nú er. Hin víðáttumiklu ósnortnu víðerni myndu skerðast 
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mikið og yrðu vart svipur hjá sjón ef af framkvæmdum yrði. Fyrirhugaðar 
vatnsaflsvirkjanir á suðurhluta Kjalar myndu leiða til þess að gróðurlendi, 
lindir, hjallar, gil, gljúfur, lækir og flúðir hyrfu undir miðlunarlón og sums 
staðar sæist í stíflur. Raflínur myndu liggja frá stöðvarhúsum og nýir vegir 
yrðu lagðir að mannvirkjum. Jarðvarmavirkjanir í Kerlingarfjöllum eða á 
Hveravöllum með affallslóni og öðrum tilheyrandi mannvirkjum, þar með 
talið raflínum og leiðslum sem hlykkjast langar leiðir eftir auðnunum, 
hugnast ferðamönnum ekki sem hluta af ásýnd svæðisins. 

Virkjunum fylgja miklar vegabætur en þótt vegagerð og brúarsmíð hafi 
löngum verið ein af grundvallarforsendum fyrir ferðalögum um hálendi 
Íslands er ekki lengur hægt að ganga að því sem vísu að betri vegir og fleiri 
brýr séu í þágu ferðaþjónustu og útivistar. Þegar síðasta áin á Kjalvegi, 
Seyðisá, var brúuð árið 1994 mætti höfundur á Kili ferðaþjónustuaðila sem 
skipulagði og seldi ævintýraferðir um hálendi Íslands. Sá kvartaði undan að 
ekki væri lengur hægt að nýta Kjöl fyrir slíkar ferðir, ævintýraljóminn væri 
farinn. Framkvæmdin virtist hafa komið ýmsum á óvart og engan veginn 
hafa verið í þágu allrar ferðaþjónustunnar og þeirra ferðamanna sem þarna 
fóru um. Í viðtölum við starfsmenn ferðaþjónustufyrirtækja og ferðamála-
fulltrúa Árborgar komu fram skiptar skoðanir um ágæti malbikaðs heilsárs-
vegar yfir Kjöl. Ýmsir höfðu áhyggjur af að hann myndi breyta eðli 
ferðamennskunnar þar og óvíst væri hvaða áhrif það myndi hafa á þann hóp 
ferðamanna sem sækir inn á Kjöl.  

Stjórn Samtaka ferðaþjónustunnar hefur ályktað gegn uppbyggðum vegi 
yfir Kjöl þar sem slík framkvæmd myndi gjörbreyta upplifun ferðamanna. Í 
ályktun þeirra um uppbyggðan veg yfir Kjöl kemur fram að: 

 
Vegur af þeirri gerð sem hér er rætt um sviptir hálendið sérkennum sínum og 
þeirri öræfastemningu sem ferðamenn sækjast eftir. Hálendi landsins hefur mikið 
gildi fyrir þjóðina og með því að leggja uppbyggða samgönguæð í gegnum eitt 
helsta hálendissvæðið er verið að spilla verulega þeirri upplifun sem menn sækjast 
eftir (Samtök ferðaþjónsutunnar, e.d.)  
 
Ferðaklúbburinn 4x4 er einnig andsnúinn uppbyggingu Kjalvegar bæði 

vegna þeirrar hættu sem stafar þar af vondu veðri að vetrarlagi sem og vegna 
þeirrar sjónmengunar og hávaðamengunar sem mun fylgja veginum. Þeir 
álíta enn fremur að slík uppbygging muni svipta hálendið sérkennum sínum 
og þeirri öræfastemningu sem ferðamenn sækjast eftir. Samtökin stóðu fyrir 
skoðunarkönnun á vefsíðu klúbbsins þar sem spurt var: Ert þú sáttur/sátt við 
uppbyggða hálendisvegi með veggjöldum. Niðurstaðan var að 86% aðspurðra 
svöruðu spurningunni neitandi (Mbl.is, 2007). 
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Anna Dóra Sæþórsdóttir (2006) hefur sýnt fram á að ferðamenn á hálendi 
Íslands telja æskilegt að aðstaða og uppbygging sé mismikil á hinum 
mismunandi svæðum hálendisins. Sem dæmi má nefna að ferðamenn í Lóns-
öræfum og við Langasjó vilja minni og einfaldari uppbyggingu og þjónustu, 
eru viðkvæmari fyrir umhverfisröskun og vilja hafa færri ferðamenn í 
kringum sig en ferðamenn í Landmannalaugum. Greining á þessum 
viðhorfum ferðamanna með hliðsjón af svokölluðum viðhorfskvarða (the 
Purist Scale) leiddi í ljós að miklir náttúrusinnar eru um fjórðungur gesta við 
Langasjó og u.þ.b. 15% í Lónsöræfum, náttúrusinnar voru ríflega þriðjungur 
gesta á þessum svæðum. Samsetning gesta í Landmannalaugum er aftur á 
móti töluvert öðruvísi en þar eru aðeins 3% gesta miklir náttúrusinnar og um 
fjórðungur náttúrusinnar (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2006). Rannsóknin sem 
gerð var á Kili sumarið 2008 leiddi í ljós að samsetning ferðamanna í 
Kerlingarfjöllum og á Hveravöllum er mjög svipuð og í Landmannalaugum, 
þ.e. miklir náttúrusinnar eru mjög fámennir, náttúrusinnar eru um fjórðungur 
gesta, almennir ferðamenn eru fjölmennastir eða um helmingur gesta og 
þjónustusinnar um fjórðungur gesta (tafla 2). Þessar niðurstöður gefa til 
kynna að höfða megi til mismunandi markhópa á Kili og að rétt sé að bæta 
einfalda grunngerð og þjónustu í Kerlingarfjöllum og á Hveravöllum þar sem 
almennu ferðamennirnir og þjónustusinnarnir eru fjölmennastir. Gæta þarf 
þó að því að þessir gestir vilja samt sem áður ekki mikla uppbyggingu, t.d. 
alls ekki hótel eða veitingastaði. Álykta má að þótt miklir náttúrusinnar hafa 
verið fámennir í úrtaki rannsóknarinnar sé það vegna þess að þeir koma ekki 
á þjónustusvæðin þar sem rannsóknin var gerð. Staðir eins og Hvítárnes, 
Karlsdráttur, Þjófadalir, Fagrahlíð og svæðið í kringum Hrútfell höfða eflaust 
til þessa hóps og hann heldur sig væntanlega mest þar og á öðrum lítt 
þekktum svæðum. 
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Tafla 2. Skipting ferðamanna í náttúrusinna, almenna ferðamenn og 
þjónustusinna 

  
 
Kjölur er mikilvæg auðlind fyrir ferðaþjónustu og útivist. Verði ákveðið 

að nýta svæðið fyrst og fremst fyrir víðernisferðamennsku á mikilvægi hans 
tvímælalaust eftir að aukast. Þar sem enn ríkir óvissa um hvernig svæðið 
verður nýtt í framtíðinni heldur ferðaþjónustan hins vegar að sér höndum 
með frekari fjárfestingar og markaðssetningu. Það er slæmt fyrir ferða-
þjónustuna í landinu og fyrir jaðarbyggðir Kjalar. Kjölur bíður upp á mikla 
möguleika á fjölbreytilegri ferðaþjónustu og þar væri mögulegt að lengja 
ferðamannatímabilið og þjóna ólíkum markhópum.  
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Ferðamál í Norðurslóðalöndum á tímum 
loftslagsbreytinga 

 
Anna Karlsdóttir 

 

Verkefnið Arctic Observation Network – social indicators (AON) er að 
hluta til helgað gagnasöfnun um þróun ferðamála í sex Norðurslóðalöndum. 
Markmið verkefnisins er í grunninn að byggja upp samfelldan tölulegan 
gagnagrunn sem spannar síðastliðinn 25 ár. Sjónum er beint að ólíkum 
hagfélagslegum stoðum dreifbýlla samfélaga í norðri og með því reynt að 
tengja saman samfélags- og loftslagsbreytingar (Arctic Observation Network, 
2009). 

Eitt af meginmarkmiðunum í vinnu fræðafólks og frumbyggja frá 
Bandaríkjunum, Noregi, Grænlandi, Rússlandi, Kanada, Íslandi og Svíþjóð er 
að í gegnum söfnun fyrirliggjandi tölfræðilegra gagna til að öðlast betri 
yfirsýn yfir “dýnamík” loftslagsbreytinga og áhrif þeirra á mannlíf af ýmsu 
tagi á Norðurslóðum. Reynt er að átta sig á samspili félags-hagrænna þátta og 
umbreytinga af völdum áhrifum loftslagsbreytinga. 

Verkefnið sem var styrkt af bandaríska vísindasjóðnum árið 2007 í 
tengslum við Heimskautaár í vísindum virkjaði 18 manna verkefnahóp. AON 
– social indicators er fyrsta skref í umfangsmeiri áætlun Bandaríska vísinda-
samfélagsins (SEARCH) til að tryggja að skilgreindir og rannsakaðir séu 
mælikvarðar sem nauðsynlegir eru til að greina breytingar á Norðurslóðum. 
Á meðan að SEARCH lítur að náttúrufræðilegri þáttum loftslagsbreytinga er 
AON- social indicators gagnasöfnunar-verkefni sem lítur að þeim þáttum 
Norðurslóða sem líklegir eru til að hafa áhrif á loftslags-mannvistar 
samskipti. Það er því mikilvægt að meta hæfni fyrirliggjandi gagna til að geta 
bent á hvar þörf er fyrir gagnasöfnun til að fylla í eyðurnar. 

Verkefnateymið skilgreindi nokkur svið sem tengja loftslagsbreytingar og 
mannvist en þau voru: a) veiðar á sjávarspendýrum b) olía, gas, námuvinnsla 
og sjóflutningar c) fiskveiðar og d) ferðamál. Skilgreining þessara sviða 
byggðist m.a á niðurstöðum annars umfangsmikils verkefnis sem hluti 
verkefnateymisins hafði áður tekið þátt í og gekk undir vinnuheitinu SLICA 
eða Survey of Living Conditions in the Arctic. Það verkefni tók til 
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frumbyggjasvæða í Kanada, Grænlandi, Alaska og á frumbyggjasvæðum 
Chukotka þar sem tekin voru yfir 7200 viðtöl við íbúa um lífs- og félagshætti 
sem að þeirra mati hefðu áhrif á velferð og framtíðarútlit samfélaga í norðri 
(Andersen og Poppel 2002; Poppel, Kruse, Duhaime og Abryutina, 2007). 
Með tíð og tíma er niðurstöðum AON ætlað að samræmast annars konar 
gögnum og því hefur verið tekið upp samstarf við vísindafólk úr Arctic-
Rapid Integrated monitoring system (Arctic-RIMS) gagnagrunninum en hann 
inniheldur sífellt fleiri náttúrfarslegar, líffræðilegar og samfélagslegar breytur 
(ArcticRims, 2009). 

Að tengja lífeðlisfræðilega þekkingu og þekkingu á mannvist 

Töluverðar breytingar hafa orðið á samfélagsgerð Norðurslóðalanda og á 
nyrstu Norðurslóðum eru veiðimannasamfélög að breytast óðfluga (Rasmus-
sen, 2005). 

Grænlenski veiðimaðurinn er táknmynd lífshátta sem ráðandi hafa verið á 
Grænlandi og víðar á Norðurslóðum. Þróun tækni, veiðarfæra og samgöngu-
tækja til að nýta náttúruauðlindir, sérstaklega sjávar- og landspendýr ásamt 
fiski samhliða landfræðilegum hreyfanleika og sveigjanlegri félagsskipan hafa 
verið lykilatriði í lífsháttum Inúíta í yfir 4500 ár og tryggt þeim afkomu við 
ýktar loftslagsaðstæður og almennt erfið lífsskilyrði (Poppel, 2009). Talað 
hefur verið um að lífshættir séu í útrýmingarhættu þar eð öryggi veiðimanna 
og afkomumöguleikar séu þverrandi í sífellt ófyrirsjáanlegri veðurfars-
aðstæðum (Heilmann, 2004; Rasmussen, 2005). 

Í þjóðartalningunni 1834 höfðu meira en 80% lifibrauð sitt af veiðum. 
Árið 2004 hafði fjöldi þeirra sem höfðu veiðar (þar með talið sjávarútveg og 
fiskvinnslu) að aðalstarfi dregist mjög saman. Undir 20% íbúa reiddu sig nú á 
þennan forna og nýja atvinnuveg. Í greiningu Rasmussen (2005) kom fram 
að einungis um 2000 grænlendinga lifðu á land- og sjávarauðlindum og allar 
spár bentu til að þeim færi fækkandi á komandi árum. Á sama tíma hefur 
frístundaveiðifólki fjölgað verulega og eru c.a 8000 á Grænlandi öllu. 
Atvinnuveiðimenn eru yfirleitt skilgreindir sem fólk sem hefur land- og 
fiskveiðar sem megin tekjustofn en frístundaveiðimenn eru fólk sem lifa á 
þeim í hlutastarfi eða í tengslum við frístundaiðkun. Af rannsóknum á 
norðursvæðum Kanada er svipaða sögu að segja, samfélögin breytast hratt 
(Nuttall, 2008), og þó að íbúar aðlagist að aðstæðum (Ford og Smit, 2004) 
eru breytingarnar að hafa veruleg áhrif á möguleika til flutninga og ferða – 
Ísvegir sem hafa tryggt samfélögum aðföng á nyrstu slóðum landsins eru alls 
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ótryggir að verða til ferða á vetrum (Tesar, 2004). Á sumum svæðum Alaska, 
t.d. í Kivalina eru strandssvæði að eyðileggjast vegna hraðs strandrofs af 
miklum vetrarstormum og ósamfelldari hafís sem á næstu árum mun gera 
svæðið óbyggilegt og krefjast flutninga um 400 íbúa (Hamilton, 2008). 
Afleiðingar þessara breyttu aðstæðna kalla á hæfni til að lesa í breyttar 
aðstæður í staðfélögum til að geta metið hvaða afleiðingar slíkar breytingar 
eru að hafa og geta haft um samfélagsgerð til framtíðar (Duerden, 2004). Í 
SLICA rannsókninni voru megin niðurstöðurnar þær að velferð væri nátengd 
atvinnumöguleikum, en eins aðgengilegum auðlindum til staðarnýtingar. 
Tilfinningin fyrir því að geta haft áhrif á framvindu eigin samfélags (local 
control) var einnig talin mikilvæg fyrir velferð samfélagsins (Poppel o.fl., 
2007).  

Aðstæður á Norðurslóðum sem tengdar eru atvinnu, hagkerfi, félags-, 
menningarlegum og pólítískum þáttum hafa gengið í gegnum stórfelldar 
breytingar síðan í lok síðari heimsstyrjaldar. Loftslagsbreytingar hafa nýlega 
orðið til þess að hraða örum breytingum í lífsháttum og skilyrðum. Nú þegar 
hefur hlýnun haft afleiðingar fyrir afkomu íbúa á Norður Grænlandi þar sem 
ísveiðar fara að heyra sögunni til miðað við ótrygg ísskilyrði. Margir 
veiðimenn telja að sífellt erfiðara sé að spá í aðstæður og veðrabreytingar. 
Gjöfular veiðar á miðum úti, t.d á lúðu hafa færst norður á bóginn og breytt 
skilyrðum fyrir byggðirnar sem áður reiddu sig á tekjur af þeim en á móti 
aukið tekjur veiðimanna við Uummannaq og Upernavik (Poppel 2009). 
Hliðstæðar sögur er að segja af norðlægum slóðum Kanada (Furgal, 2008; 
Prowse og Furgal, 2009). 

Loftslagsbreytingar af manna völdum munu meðal annars þýða aukna 
þiðnun innlandsíssins og óstöðugri veðurskilyrði. Opnun nýrra náma, vinnsla 
olíu- og náttúrugass og opnun nýrra skipaleiða þegar ís-skilyrði í Norður 
Íshafi leyfa, munu auka þrýsting á blöndu sjálfsþurfta og markaðsbúskapar 
sem hefur verið ráðandi lífsstíll fjölskyldunnar. Það er því margt í fyrrum og 
núverandi lífsháttum og aðstæðum fólks sem tekur breytingum og er undir 
þrýstingi afla af náttúrufarslegum toga. 

Það er orðið viðurkennt að loftslagsbreytingar snerta frumbyggja og aðra 
íbúa í norðri og að áhrif loftslagsbreytinga til framtíðar geti orðið byggð 
töluverð áskorun en lítill skilningur er á eðli áhættunnar. Rannsóknir á þessu 
sviði hafa hingað til þjónað þeim tilgangi að auka þekkingu á hvernig 
loftslagsbreytingar munu hafa áhrif á lífeðlislæg kerfi á meðan að staða 
þekkingar um áhrif þess á mannvist eru mjög takmörkuð (Duerden, 2004; 
Liu o.fl., 2007). Afleiðingar loftslagsbreytinga fyrir mannkyn er ekki hægt að 
einangra sem reiknisdæmi frá náttúrulegum víddum breytinganna þar eð þær 
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upplifast í gegnum mannshugann. Breytingar á náttúrulegu umhverfi eru 
vandasamar að því marki að þær fara fram úr möguleikum fólks til að hafa 
stjórn á þeim (Ford og Smit, 2004). Afleiðingar vistkerfisbreytinga hafa áhrif 
á nýtingu, vernd og stjórnun villts lífs, dýrastofna, fiskistofna og skóga svo 
fátt eitt sé nefnt. Einnig snerta þær menningarlegt og hagrænt mikilvægi 
ákveðinna tegunda og auðlinda (Nuttall, 2008). 

 
Arctic Human Communities are already adapting to climate change, but both 
external and internal stressors challenge their adaptive capacities. Despite the 
resilience shown historically by Arctic indigenous communities. Some traditional 
ways of life are being threatened and substantial investments are needed to adapt 
or re-locate physical structures and communities” (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, 2007) 

Helstu áskoranir tengdar ferðamálum og loftslagsbreytingum 
á norðurslóðum 

Á meðan að frumbyggjar í Kanada og Alaska gefa þá mynd að samfélög og 
fólk á þeim slóðum séu fórnarlömb loftslagsbreytinga er opinber stefna 
Grænlands jákvæð. Stjórnmálamenn þar í landi keppast um að hvetja fólk til 
að hugsa á jákvæðum nótum til breytinganna og sjá möguleika í þeim. 
Samkvæmt þeim er heimurinn á leið til Grænlands af því að ferðamenn eru 
áfjáðir í að sjá m.a. bita af hverfulum þriggja milljón rúmkílómetra innlands-
ísnum á meðan að málmleitarmenn og jarðbylgjufræðingar gera jarð- og 
sjávargrunninn tilbúinn undir ný ævintýri (Nuttall, 2008).  

Ekki margir fræðamenn hafa hingað til tengt milli ferðamála og loftslags-
breytinga en ljóst er að á komandi árum verður holskefla af skrifuðum 
verkum og rannsóknarniðurstöðum (sjá t.d. Dawson, Maher og Slocombe, 
2007; Rauken, Kelman og Jacobsen, 2009). 

Flestir sem tengja ferðamál, samfélagsbreytingar og loftslagsbreytingar í 
norðurslóðalöndunum eru sammála um að nýir hagrænir möguleikar fylgi í 
kjölfarið þó að það verði ef til vill á kostnað hefðbundinna lífshátta.  

Augljósustu breytingarnar eru á sviði skemmtiferða á sjó en farþega-
siglingar um Norðurhöf eru að verða sífellt vinsælli. Margt kemur þar til. 
Með betra aðgengi og meiri vissu um að heimur sé á heljarþröm auk mark-
vissrar markaðssetningar á ævintýraljóma Norðurskautsins eru víðátturnar 
sem þar ríkja nýlunda í ferðabæklingum. Heimsóttir staðir verða sífellt 
norðlægari og biðlistar myndast til að fá að berja norðurpólinn augum áður 
en ísilögð breiðan heyrir mestmegnis sögunni til. Slíkar ferðir eru þó ekki á 
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færi nema fárra þó að umfang ferðamannastraumsins finnist verulega á 
dreifbýlum slóðum. Sem dæmi kosta slíkar ferðir með ísbrjótum ígildi 3-4,5 
milljóna íslenskra króna og þá er flugfar til og frá Murmansk ekki innifalið.  

Hættan á sjóskaða á víðsjárverðu hafi sem ávallt hefur fylgt Norður-
Atlantshafi og Norður Íshafi hefur aukist þrátt fyrir velútbúin skip. Kökuís, 
þ.e. ísþekja hafíss hefur minnkað vegna loftslagsbreytinga en hinsvegar hafa 
ferðir lausrifinna borgarísjaka af völdum bráðnunnar stærri jökla og 
indlandsíss aukist. Það eykur hætturnar á stórfelldum sjóslysum þegar saman 
við það fer aukin farþegaskipaumferð. Um fimm minni eða stærri sjóslys 
hafa orðið á þessum slóðum á undanförnum árum sem ekki hefur verið 
fjallað mikið um í fjölmiðlum, t.d. árekstur Alexey Maryshev við borgarísjaka 
við Svalbarða í ágúst 2007, þar sem 46 farþegar slösuðust. Allavega ekki ef 
miða á við umfjöllunina um þegar M.S. Explorer sökk í nóvember það sama 
ár en það skip hafði einmitt siglt með reglubundnum hætti við Ísland á 
sumrum og farið nokkrar ferðir um Norðvesturleiðina síðan 1970 (Stewart 
og Draper, 2008). Margt bendir til að öryggisvá tengd farþegasiglingum og 
viðbragðsáætlanir þeim tengd séu enn mjög vanþróaðar og illa samræmdar. 
Þjóðirnar við umrædd hafssvæði hafa sem dæmi ekki enn komið sér saman 
um hver þeirra hefur tök á að annast björgunaraðgerðir kæmi til stórs sjóslyss 
í nánustu framtíð. Verkefnið væri hreinlega of stórt og ljóst er því að 
samræma þarf öryggismál af ólíkum toga á þessum slóðum og það fyrr en 
síðar (Stoltenberg, 2009). Sem dæmi um að enn séu velflestir í afneitun yfir 
horfunum á sjóskaða að þegar að fyrrnefndur ísbrjótur stórskemmdist og 
fleiri tugir manns slösuðust við Svalbarða sendi Arctic Expedition Cruise 
Operators (AECO) frá sér yfirlýsingu þess efnis að meiri hætti hefði átt að 
vera fólgin í að lenda í grimmum ísbjörnum en ísjökum á þeim slóðum 
(AECO, 2007). AECO er samband 12 skipafélaga sem flytja milli 8-10.000 
farþega um svæðið á ári hverju. 

Samanburðarhæf gögn um ferðamál á Norðurslóðum 

Ferðamál og þjónusta eru í auknu mæli að verða tekjustoð í norðlægum 
byggðum og vegna þessa þótti ástæða til að skoða áhrifamátt þeirra í 
samfélags- og umhverfistengdum breytingum. Ljóst er þó að áhrif loftslags-
breytinga á norðurslóðum á ferðamál vöxt þeirra og þróun eru flókin hvað 
varðar hömlur og möguleika. Í AON-social indicators verkefninu var 
sammælst um að leita fyrirliggjandi gagna um ferðamál og meta í ljósi 
samanburðarhæfni milli landa. Hagstofur landanna, ásamt miðlægum 



34  Anna Karlsdóttir 
 

  

ferðamálaráðum og sumstaðar héraðstengdum hafa umsjón með söfnun 
þeirra. Tölur um ferðamál byggja fyrst og fremst á mælingum á ferðamanna-
fjölda eftir mánuðum og árum og eftir uppruna þeirra.  

Í Grænlandi heldur Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik eða 
hagstofa Grænlands utan um gagnasöfnun tengdum ferðamálum (Statistics 
Greenland, 2009) en töluleg gögn hafa verið að þróast frá árinu 2000 og 
spanna yfirlit yfir fjölda erlendra ferðamanna eftir uppruna, gistinætur og 
farþegatölfræði úr flugi. Eins heldur grænlenska ferðamálaráðið utan um 
ákveðna gagnasöfnun, t.d í tengslum við skemmtiferðaskipakomur. Næst er 
hægt að komast svæðisbundnum áhrifum í tölfræði um komur og uppruna 
ferðamanna sem skipt er eftir svæðum; í Suður, Mið- og Norður og Austur 
Grænland ásamt Disco-svæðinu. 

Þrjú nyrstu fylki Noregs voru valin til frekari skoðunar en í Noregi heldur 
hagstofa Noregs, Reiselivsbedrifternes landsforening (RBL), NHO Reiseliv 
Nord Norge og Arena Nord utan um gagnaöflun er varða ferðamál þriggja 
norðlægustu fylkja landsins (sjá t.d. Statistics Norway, 2009). Gögnin spanna 
allt frá yfirliti yfir gistinætur á ólíkum tegundum gistirýma, komum eftir 
markmiði ferða, atvinnuþáttöku í ferðamálum og framlag ferðamanna til 
hagskerfisins svo fátt eitt sé nefnt. Staðbundin hafnaryfirvöld og Cruise 
Norway halda utan um tölur strandsiglinga og skemmtiferðaskipaferða. 

Á Svalbarða heldur Sýslumannsembættið utan um gagnasöfnun 
(Sysselmannen på Svalbard, 2008) um ferðamál sem ná ekki mjög langt aftur. 
Viðbótayfirlit fást hjá World Wildlife Foundation og fræðimanninum Arvid 
Viken. Verið er að vinna í gögnum um Svalbarða. 

Í Svíþjóð var valið að safna gögnum frá Norrbotten en gögn um ferðamál 
eru í höndum mismunandi stofnana. Þar á meðal eru Statistisk centralbyrån 
(SCB), Åre Marknadsfakta, Sænsku skíðasvæða -samtökin (SLAO), 
Ferðamálayfirvöld Svíþjóðar (Turistdelegationen), Sænsku tjaldsvæða-
yfirvöldin (SCR) og Sænska samgöngu- og samskiptastofnunin (SIKA). Þar 
að auki er haldið úti sænska ferðamálagagnagrunninum (TDB) sem 
inniheldur uppsafnaðar niðurstöður úr nokkur þúsund viðtölum við 
einstaklinga í landinu um ferðamál (Lundgren, 2004).  

Í Norðurhluta Finnlands sem nær til rannsóknarinnar er ferðamálagagna 
aflað á svæða-grunni. Þannig heldur svæðaráð Lapplands utan um töluleg 
gögn um ferðamál þar (Regional council of Finland, 2008) 

Alaska sem er norðlægasta og strjálbýlasta fylki Bandaríkjanna byggir 
tölfræðiyfirlit sín um ferðamennsku í tengslum við tekjuöflun ólíkra hópa er 
starfa við ferðamál á gögnum frá U.S department of commerce og byggist 
gagnasöfnunaraðferðin á svokölluðum North American Industrial 



Ferðamál í Norðurslóðalöndum á tímum loftslagsbreytinga 35 

  

Classification system (NAICS). Tölur um atvinnuþáttöku í ferðaþjónustu 
hafa fengist frá U.S Department of Labor, Labor statistics. Haldbær eru gögn 
aftur til 1980 um áhrif af komum skemmtiferðaskipa í Alaska. Fyrrverandi 
ferðamálastjóri Alaska, Ginny Fay, hefur haldið utan um gagnaöflun þar í 
landi. 

Í Rússlandi voru Arkhaengelsk, Sjálfstjórnarsvæði Neneta, Murmansk og 
Yakutia valin til frekari gagnaöflunar um ferðamál. Þau gögn eru illa 
aðgengileg fyrir málhalta á Kirilisku og ná einungis aftur til ársins 2000 en er 
safnað saman af Rússnesku sambandslýðveldisskriftstofunni í tölfræði 
(Russian Federal State Statistics, 2008). Beitt hefur verið þeirri aðferð að fá 
staðarkunnuga heimamenn til aðstoðar með gagnaöflun og greiningu tiltækra 
tölulegra gagna. 

Í Kanada er litið til norðlægari svæða (Labrador, Churchill, Norðurhluta 
Yukon, Norðvesturfylki og Nunavut) og heldur StatCan eða Kanadíska 
hagstofan utan um gögn ferðamála. Söfnun gagna á þessum slóðum er 
skemmst á veg komin. 

Annmarkar samanburðarhæfninnar 

Í ljós kom að mikið af tölfræði um ferðamál hefur fyrst farið að þróast 
markvisst í kjölfar þess að þau voru viðurkennd sem atvinnugrein eða 
veigamikill þáttur í tekjum. Þar af leiðir að mjög mismunandi er hvað töluleg 
yfirlit ná langt aftur. Sem dæmi hefur Ísland yfir að ráða yfirliti yfir 
ferðamannakomur allt aftur til ársins 1964 á meðan að grænlenska hagstofan 
og sú rússneska ræður yfir gögnum frá 2000 og síðar. Eftir fyrsta áfanga 
þeirrar gagnasöfnunar var því ljóst að miklir annmarkar væru á að bera 
saman þróun ferðamanna yfir þau 25 ár sem voru sett sem markmið í 
upphafi. Nákvæmnisstig tölfræðinnar var einnig mjög mismunandi. T.d eru 
Norðmenn með talningar á gistinóttum á tjaldsvæðum eftir fylkjum allt aftur 
til 1970 á meðan að slíkar tölur eru ekki tiltækar í öðrum samanburðarríkjum. 

Uppgjör og töluleg gögn um umhverfisáhrif ákveðinna tegunda 
ferðamennsku er mjög skammt á veg komin. Alaska er t.d eina svæðið af 
norðurslóðasvæðunum sem heldur úti skipulögðu eftirliti með sturtun 
fljótandi úrgangs úr farþegaskipum við strendur.  

Markviss og samræmd greining efnahagslegra áhrifa af ferðamanna-
komum eru sömuleiðis afar mismunandi. Bandaríkjamenn nota allt aðra og 
mun sundurliðaðri aðferðafræði til að telja saman framlag ferðamanna inn í 
hagkerfið en þær tölur ná allt aftur til 1990 á meðan að Íslendingar tóku gróf 
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viðmið um kreditkortanotkun og flugmiðakaup þar til hliðarreikningar 
ferðaþjónustunnar (tourism travel sattelite account) var tekin upp haustið 2008 
sem aðferðafræði líkt og hafði verið gert í flestum öðrum samanburðar-
löndum á nýliðnum árum. Sú samræmda aðferðafræði sem gefur mestmegnis 
til kynna staðbundin og svæðisbundin efnahagsleg áhrif af komum 
ferðamanna er mikil umbót en annmarkar hennar eru að tölurnar ná fullstutt 
aftur til að hægt sé að máta þær við aðrar breytingar yfir lengra tímabil. 

Áhrif ferðamála á atvinnumál eru tekin saman á öllum svæðum en undir 
engri samræmdri aðferðafræði og oft á tíðum byggist uppgjör starfa tengdum 
ferðamálum á spádómslíkönum eða heimagerðum viðmiðum fremur en 
skattskýrslu-yfirlitum.  

Flestum sem hafa rýnt í þróun tölfræði um ferðamál á þessum slóðum 
ber saman um að hún sé eins og bútasaumsteppi brotakenndra upplýsinga af 
ólíku tagi sem erfitt er að nýta í samanburðartilgangi þvert á þjóðleg 
landamæri. Gagna þarf að leita á fjölda mörgum stöðum og stofnunum, á 
ólíkum rýmis og tímaskala (þjóðar, svæðis og sveitarfélaga – ár, mánuðir, 
árstíðir) en eins í fjölda mörgum ótengdum verkefnum og greinum sem 
endurspegla afmörkuð viðfangsefni ferðamálanna á hverju svæði fyrir sig. 
Það er því nokkuð langt í land með að það takmark náist að fá heildræna 
yfirsýn yfir stöðu greinarinnar ef mögulegt. 

Aukið álag vegna koma stórra skemmtiferðaskipa á hafnir og innviði 
ferðaþjónustunnar í strjálum byggðum norðursins eru áskorun sem flest 
samfélög hafa eflt vitundina um af gefinni reynslu. Samfelld tölfræði um 
farþegafjölda og skipakomur sem hægt væri að nota á samanburðargrunni er 
ekki tiltæk eins og er en sú gagnasöfnun er möguleg með því að velja úr 
ákveðin velsótt samfélög. Altént mun slíkt yfirlit byggja á tölum frá 
fjöldamörgum ólíkum aðilum, t.d hafnaryfirvöldum, tollayfirvöldum, hafnar-
málastofnunum og hagsmunasamtökum ferðaþjónustunnar.  

Það er viðamikið verkefni en eina færa leiðin til að byggja smám saman 
upp þekkingargrunn um áhrif ferðamála á samfélög. Næsta skref er að bera 
saman strandsamfélög í Alaska, á Íslandi, Grænlandi, í Norður Kanada og 
Norður Noregi sem hugsanlega geta gefið einhverja mynd hvað þessa þróun 
varðar. 

Af framangreindu eru töluverðir annmarkar tengdir því að nota ferðamál 
sem mælikvarða á áhrif af lofslags- og samfélagbreytingum. Spyrða þarf 
saman og samræma gögn er varða auðlindir og aðdráttaröfl, aðgengi og 
innviði ásamt afkastagetu samfélaganna til að taka á móti ferðamönnum á 
móti hefðbundnari gögnum um umfang og eðli ferðamennskunnar á 
hverjum stað. Margt er enn ógert og ljóst er að þörf er á samræmingu 
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gagnagrunna um ferðamál bæði í norðurlandasamhengi etv. Á samstarfs-
vettvangi norðurlandaráðs en einnig í Norðurskautssamhengi, t.d í tengslum 
við starfsnefndir Norður heimskautsráðsins. 
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Wilderness areas are considered to represent one of the last vestiges of the past 
and to be untouched by the modern world. In many respects, this is no longer 
true: wilderness areas have been explored, and in some cases promoted as 
products or as sites of production and consumption. This is most clearly in 
evidence in connection with... the world’s largest and fastest growing industry, 
tourism (Saarinen, 1998, p. 29).  
 

Tourism has become one of the major industries in many parts of the world. 
The continuing growth of the sector calls for strong management and 
planning actions. It is important that vulnerable areas are regulated according 
to issues such as sustainable development, nature conservation as well as an 
emphasis on maintaining their unique image for the future.   

The idea of wilderness has been around for a long time and has had an 
evolving history through the centuries. The attitude towards wilderness areas 
has changed dramatically in the last century, what was considered a fearful 
and dangerous place has now become one of the most desired places to visit 
by tourists (Nash, 1990). The history of the wilderness concept is 
characterized by the fact that tourism and nature conservation have been 
linked closely together to form one alternative policy. It would seem that a 
certain synergy exists between use of the natural environment for tourism 
and its protection, so that no significant contradiction was perceived 
between nature conservation and the development of tourism, at least at the 
initial stage, perhaps even the reverse (Saarinen, 1998).  

The concept of Wilderness has its origins in the United States with the 
Wilderness Act of 1964. The main purpose of the act was to allocate land to 
wilderness so a portion of the nation’s wilderness would be unspoiled for 
future generations. Wilderness areas are increasingly becoming more popular 
for tourism purposes. These areas are characterized by unspoiled nature and 
solitude. The wrong type of use or overuse of wilderness areas can damage 
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their image and thereby damage the experience that the tourists themselves. 
By managing and planning wilderness areas in a holistic and systematic way, 
one can offer different possibilities for tourists depending on the 
expectations they have towards the area visited. 

In 1995 the Norwegian government set a goal of making Svalbard one of 
the best managed wilderness areas in the world. Svalbard is unique because 
of the special nature and wildlife that has mostly developed without visible 
human involvement. The area has been defined as the biggest unspoiled 
wilderness area in Western Europe and is home to species such as polar 
bears, reindeers and walruses.  

In the early 1990´s an increase in tourism numbers along with increased 
nature protection awareness made people realize that a management plan 
was needed for Svalbard. The main goal of the plan was to develop tourism 
and recreation in a sustainable way and in balance with the nature, culture 
and the history of the area along with holding on to the uniqueness of the 
area as wilderness. What carachterizes the plan is a divition of areas in 
Svalbard according to different user possibilities, the Recreational 
Opportunity Spectrum (ROS) and Limits of acceptable change (LAC) where 
used to divide the areas (Kaltenborn, 2000). These methods have been used 
in Iceland for the same purpose in tourism planning in wilderness areas 
(Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2005).  

A research was conducted in the fall of 2009 in the form of interviews 
with people involved with the tourism industry in Svalbard, both private 
operators and public agents. The purpose of the research was to get their 
opinions on the wilderness management of Svalbard in regards to tourism, 
their experience of the management plan and to learn about possible 
conflicts that might arise between different stakeholders. The goal of the 
research was to see if it is possible to learn something from the Svalbard 
experience and compare it to similar management plans made for tourism in 
wilderness areas in Iceland.   

Svalbard 

Svalbard is the collective name of the high arctic islands situated between 74° 
and 81° North, and 10° and 35° East. Its neighboring countries are 
Greenland to the west, Iceland and Norway to the south, Jan Mayen and 
Russia to the east.  
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The whole archipelago is 61.020 km², consisting of the main islands Spits-

bergen, Nordaustlandet, Edgeøya and Barentsøya. Kvitøya, Kong Karls 
Land, and Hopen are situated east of the main archipelago. Bjørnøya is 
situated between mainland Norway and Svalbard (Norwegian Polar Institute, 
1991).  

About 60% of Svalbard’s land area is glaciated, it is composed of rugged 
mountainous landscape, with high and steep mountains in the North and 
West, as well as castle-like table mountains with steep scree-covered flanks in 
Central parts. These mountains are often divided by wide valleys and 
extensive fjord systems (Hjelle, 1993).  

Svalbard has always been rich in natural reasources such as coal mining. 
Until the First World War numerous conflicts between different coal 
companies arose over the right to claim new areas and mines. The need for 
regulations on Svalbard became obvious, which had until then been a no-
mans land. After several unsuccessful attempts, this problem was solved at 
the international peace conference in Paris (1919-1920). The Svalbard-
Treaty, stating Norwegian sovereignty over Svalbard, was signed on 9th of 
February 1920 (Arlov, 1996). 

Although the Svalbard Treaty grants Norway “absolute and full 
sovereignty” it also contains important restrictions on the exercise of 
Norwegian sovereign rights and sets out a principle of non-discrimination 
towards all 44 treaty members, granting equal rights of fishing and hunting in 
the treaty area. The Svalbard Treaty also deals with the preservation of 
Svalbard’s nature: “Norway shall be free to maintain, take or decree suitable 

Figure 2. Location Svalbard 
(Norwegian  Polar Institute, 1991)

Figure 1. Svalbard (Norwegian 
Polar Institue, 1991) 
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measures to ensure the preservation and, if necessary, the re-constitution of 
the fauna and flora of the said regions, and their territorial waters” (Ulfstein, 
1995) and it is up to the Norwegian government to decide what “suitable 
measures” are (Ulfstein, 2001). This has undoubtedly influenced the way the 
Norwegian government has dealt with Svalbard as a wilderness area.  

Tourism on Svalbard 

Historically, tourism has played a modest role in developing livelihoods in 
the Norwegian High Arctic, although visitors started coming to these regions 
for pleasure purposes more than 100 years ago. Cruise ship traffic actually 
began as early as the 1870´s for the privileged few (Hall, Muller & Saarinen, 
2009).  

Tourism in Svalbard in its modern form was initiated by the government 
of Norway in 1990 and by 1995 an official goal was set to make Svalbard one 
of the best-managed wilderness areas in the world (Det kongelige miljø-
department, 1994-1995).  

Svalbard bases its local economy on coal mining, arctic research, and 
tourism. There was a fourfold increase in tourists from the 1970s to the 
1990´s. This development was considered to pose threats to the highly 
vulnerable arctic–alpine environment of Svalbard. A management plan for 
tourism and outdoor recreation was prepared with a view to safeguard the 
unique environment and keeping tourism development within environ-
mentally sustainable and commercially acceptable boundaries (Kalternborn, 
2000).  

Today Svalbard receives aprox. 36.000 locally generated visitors in 
addition to aprox. 30.000 passangers with oversea cruiseliners (S. T. 
Pedersen, The Svalbard Governors Office, personal communication, april 
3rd 2009). There is a variety of recreational opportunities in the area such as 
sailing, snow-scooter trips, dog-sledge trips, skiing, hiking etc. There is a big 
variety among the tourists that visit the area, from cruise ship visitors that 
only spent a few hours ashore to the extreme athletes and excurionists that 
spend days in tents in extreme temperatures.   
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The Management Plan for Svalbard 

With the decline of coal mining and reduced military strategic importance of 
Svalbard from the 1970s and on, there was a pressure of dealing with 
unwanted and unforeseen ecological and economic changes in the area. Most 
would agree that this challenge has improved the economic development, 
professionalised the tourism industry and provided impetus and legal 
backing for improved tourism management and management planning. Prior 
to around 1990 there was virtually no locally based tourism industry in 
Svalbard. In 1997 Longyearbyen, the largest community on Svalbard, 
received around 46.000 paid visitor days. In 2004 this number had increased 
to 77.926 (Hall, Muller og Saarinen, 2009).  
 

 
Figure 3. Management areas of Svalbard (Norwegian Polar Institude, 2006) 

By the early 1990s, the rapid development of tourism and increasing 
concern about the vulnerability of the environment in Svalbard made it 
obvious that a management plan was needed. Officials in environmental 
management were responsible for controlling the use of the natural 
environment, while the tourism industry had to meet certain requirements in 
order to operate successfully. In addition to a good product that offered a 
diversity of opportunities and a reliable market, the greatest needs from the 
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perspective of the tourism industry were centered around a set of clear rules 
and regulations as well as good dialogue with managers. 

The main objective of the managing plan was to facilitate tourism and 
outdoor recreation within limits set by natural, cultural, and historical 
resources in such a way that the wilderness character of the environment 
would be preserved. As seen in figure 3. the plan covered the entire Svalbard 
archipelago and operates according to a zoning system that divides the group 
of islands into management areas. For each area or zone, specific goals, 
resource conditions, management actions, and acceptable activities are 
described.  

The plan is a management tool for identifying the amount and type of 
facilities in each zone as well as access to and restrictions on use. 
Recreational values are integrated into land management planning through 
explicit management objectives related to environmental and social 
conditions in the different areas.  

The basic planning concept is to provide a diversity of recreational 
opportunities, which can be described in terms of combinations of the 
physical, social, and managerial characteristics of the settings. These include 
Nature reserves which constitute a management category consisting of areas 
characterized by great size, difficult accessibility, and minimal human 
impacts. National parks where regulations are not quite as strict., the purpose 
is to allow opportunities for dispersed, largely nonmotorized recreation, 
guided commercial trips are e.g. permitted by concession and are carefully 
monitored by the authorities. In outdoor recreation and excursion areas 
regulations are more liberal, these areas are not protected and tourists need 
not report their travel agenda to the authorities. Independent travelers and 
commercial companies use these areas extensively and fairly freely 
(Kaltenborn, 2000). 

The Svalbard Reiseliv or Svalbard Tourism office is a coordinated body 
that handles tourism development in Svalbard. The company is owned by 
the local tourism industry as well as the Norwegian government itself. 
Situated in the same building as Svalbard Reiseliv is Svalbard Museum, it is 
owned by five institutions: Store Norske, Norsk Polar Institute, The 
Governor of Svalbard, The University centre of Svalbard (UNIS) and 
Longyearbyen Localstyre. The museum was founded in 1979 but renovated 
in 2006. It is meant to be the main entrance for tourists coming to Svalbard, 
established by the Norwegian government as a kind of a teaching room 
about the area, the history, wildlife and culture of Svalbard (A. L. Ekeblad, 
Svalbard Museum, personal communication, April 28th 2009). 
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Attitudes towards the management of tourism in Svalbard 

A research was conducted in Longyearbyen, Svalbard in the fall of 2009 in 
the form of interviews with people involved with the tourism industry, both 
private operators and public agents. The purpose of the research was to get 
their opinions on the management of the wilderness area of Svalbard in 
regards to tourism, their experience of the management since the plan was 
made and learn about possible conflicts that might arise between different 
stakeholders.  

The interviewees where: Anna Lena Ekeblad from the Svalbard museum, 
Frigg Jörgensen from the AECO (The Arctic Expedition and Cruise 
Operator), Jørn Dybdahl, owner of Svalbard Hestesenter, Martin Machiedo, 
a private guide, Solfrid Haakonson, the Activity Manager at Basecamp Travel 
A/S, Stefano Poli, owner of Poli Arctici tour operator, Stein Tore Pedersen a 
tourism adviser at the governors office in Svalbard, Tove Eliassen, Tourism 
Manager with Svalbard Reiseliv AS or Svalbard Tourism, Tryggve Sten, the 
General Manager of Spitzbergen Travel, the biggest tour operator on 
Svalbard and Björn Kaltenborn from the Norwegian Institute for Nature 
Research who was involved with the original management plan in the 1990´s. 
He was interviewed via e-mail and gave his opinion on the Svalbard 
wilderness management.    

Tourism Management issues in Svalbard  

From the beginning tourism has been regulated which has resulted in a 
positive experience where people have had to adapt to the regulations and 
include them in their business from the beginning.  

 
It started with the white paper [from the government of Norway] in 1999/1991 
when they decided that tourism should become one of the three legs that the 
society of Longyearbyen should stand on for building up this community. They 
kind of said, Yes we are going to have tourism but it is going to be regulated. We 
started with nothing and it just went hand in hand (Tove Eliassen, Svalbard 
Reiseliv, personal communication, april 10th 2009).  
 

According to Tove Eliassen the tourism industry in the area is considered 
economically sound and professional, with good products and with 
businesses cooperating with each other rather than against each oher inspite 
of the competition. The smaller companies did feel some frustrations in 
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regards of the cooperation, they felt that they pay a higher percentage to the 
cooperation compared to the bigger companies and because they are so 
small they have lesser saying about issues regarding their business. Because 
of the smallness of the industry in Svalbard they where concerned with close 
connections between the people involved with the management.   

Sustainable development movements from the 1990´s have influenced 
much of what is done today regarding tourism in Svalbard. The management 
plan based on sustainable development has been used since with positive 
results according to most of the interviewee´s. The interviews indicated that 
the plan is functioning for all parties, both the tourists, the people involved 
with the tourism industry and for the nature conservationists. This policy of 
sustainability seems even to have attracted companies that are orientated on 
nature tourism and sustainable tourism and made them feel welcome and 
integrated in the natural Svalbard experience.  

In general the interviewee´s where positive towards the regulations set by 
the norvegian government regarding rules and regulations of tourism in the 
area. Most of them have only been involved with the tourism in Svalbard 
after the rules where developed and therefore don´t know anything else than 
the codes of conduct practiced now. When asked weather the rules and 
regulations detract from the primitive feeling for the tourists, Anna Lena 
Ekeblad with Svalbard Museum responds: “I think that it is positive for the 
tourists to see that it´s regulated, they feel exclusive to be allowed to come 
here”. 

Another example are attitudes towards the zoned areas in the 
management plan on one hand there are the heavily regulated areas that 
don´t accept visitors versus the free areas where visitors are allowed to move 
around in without permits, the most accessable area is the so called area 10. 
It is situated around the main town, Longyearbyen and is viewed as a kind of 
playground area for tourists.  

 
As we see it, [the regulations] are not a problem at all, if you look at the area 10 
you see that it is quite a big area... there are always areas that people haven´t been 
to... and want to see, when you are a tourist everything is new. They are always 
amazed. Sometimes you could wish it was alittle bit easier to bring tourists out of 
area nr. 10, that is quite easy when you have skis or dogs but in general 99% of 
the tourists don´t have anything outside of area 10 to do also because they stay 
here for such a short time (Solfrid Haakonson with Basecamp Travel personal 
communication, May 8th 2009).  
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Nature conservation regulations in Svalbard 

Tourism in Svalbard is very regulated in regards of nature conservation. The 
government of Norway through Nature conservation agencies such the 
Norwegian directorate for nature conservation (natur forvaltning) and the 
ministry of the environment are responsible for nature conservation in the 
area. Some negative issues regarding the nature conservation regulations are 
expressed in the interviews between the local tourism stakeholders and the 
government of Norway. They are expressed as “areas of different interests” 
where stakeholders do not agree on how things should be regulated or 
managed.  

There is a feeling that the government sees tourism as a threat for the 
area and that they want to close more and more areas for tourism. This 
makes the local tourism agents feel quite dictated centrally and it has created 
some frustrations. The major causes of frustration are incertaintees about the 
future and the fact that different ruleas ofte apply for different groups, e.g. 
tourist groups versus scientific research groups. Tryggve Sten, General 
Manager of Spitzbergen Travel (personal communication May 4th 2009) 
talkes about these frustrations:   

 
You have conflicts because e.g. the Polar Institute and the scientists have their 
point of view here in Svalbard, they are allowed to use ATV´s, helicopters, fuel 
depots... with no regulations at all, it is kind of unfair from our perspective, 
compared to the tourists that are not allowed to walk along the shoreside even... 
 

He continues:  
 
There are many concernes from the travel industry, not because you have 
regulations, but the fact that the regulations are changing all the time and the 
window is getting smaller and smaller but at one point we will probably feel that 
the window is getting to small and when that happens we would like to know 
why, and if there is any good reason for it. Then we can evaluate whether it is a 
valid reason, but we are not willing to accept that only we are supposed to crawl 
through this window while everyone else is allowed to go around it... 
 

In spite of these frustrations the general oppinion is that the regulations are a 
positive thing which keep conflict at a minimum and help the people 
involved with managing the area on their toes and aware of the importance 
of good behaviour and respect for this unique wilderness area. Solfrid 
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Haakonson with Basecamp Travel (personal communication, May 8th 2009) 
expresses her oppinon about the matter as follows: 

 
...I think that the restrictions, like they are today, are quite good, I hope that we 
can behave in a way that they don´t have to make it more strict. I think that all 
the people or at least most of them are quite satisfied with the rules as they are 
today. 
 
Anna Lena Ekeblad at the Svalbard Museum (personal comuniacation, 

April 28th 2009) emphasises the importance of the regulations as a tool to 
keep people having an open debate about management and environmental 
issues:  

 
There are always discussions about every meter of area about what is allowed 
and why and what might be and I think that it is very healthy because then things 
are well thought through, it is being prepared well before the decisions are made, 
I think it´s a healthy and good discussion for the private tour operators. 
 
Many see the tourists themselves as important actor in the nature 

conservation process. “The tourist is a wonderful ambassador,... I think that 
opening Svalbard and showing people Svalbard´s uniqueness for themselves 
is the best way to make sure that it is taken care of in the future” (Tove 
Eliassen with the Svalbard Reiseliv, personal comunication, April 10th 2009).  

The wilderness experience in Svalbard 

It is obvious from the interveiws that the people involved with tourism in 
Svalbard are aware of the importance of nature and wilderness. According to 
Tove Eliassen, with the Svalbard Reiseliv (personal comunication, April 10th 
2009) the unconditional raw nature and the wilderness are the essential part 
of the touristic product in Svalbard and it is essential to maintain it. It is what 
makes the area special for the visitor and the reason visitors choose to go 
there. She feels that one of the main attractions of the area is the way man 
becomes small in the nature.  

 
Becoming this small for many of our visitors happens at the airport, for some 
they have to go 50 km out of town, for others they have to sleep in a tent for a 
week but what they have in common and is the central part is that somehow you 
become so amazed… like ah, nature is so big and I have the opportunity to 
experience it. 



Tourism Management in Wilderness areas - Svalbard 51 

  

 
The fact that Svalbard is a very vast wilderness area is an important aspect of 
the tourist experience.  
 

We have a big area, if you go to the national parks in Norway, they are big aswell 
but you can never go so far in one direction without hitting a road... it doesn´t 
matter how long you walk here, you will never hit a road (Solfrid Haakonson, 
Basecamp Travel, personal comunication, May 8th 2009).  
 

It is quite apparent that the tour operators are happy with the way things are 
and want to keep Svalbard as a wilderness area even though it might make 
their job as a tourism provider more difficult. When asked whether it is 
difficult to move around with tourists without any roads and whether better 
infrastructure is needed in the area the general oppinion was: 

 
No, no, no we don´t want any roads! In some way it would be good to have a 
road but in another it would take away the excitement and the spirit of Svalbard. 
I think today where you can go everywhere by road it is good to have some 
places where you can´t, and also to keep the places away from getting to 
populated. To keep things the way they are is quite good (Solfrid Haakonson, 
Basecamp Travel, May 8th 2009). 
 

The wildlife obviously plays a huge role in the attraction of Svalbard. For 
many the polar bear is the main reason for coming to Svalbard. For many the 
wilderness is a source of self-realisation and to be able to deal with the harsh 
environment is a big part of the Svalbard experience.  

Conclusion 

It is obvious that a lot can be learned from the Svalbard wilderness 
management experience. What is special about the tourism management in 
Svalbard is that the industry is relatively small and therefore quite 
manageable, there are few local companies on the market, they are all 
situated in Longyearbyen, a town with only about 2.000 inhabitants and the 
modern tourism industry is very young.  

Another factor is a historical absence of a local population. There is only 
a community made of people that have lived in Svalbard for a limited time 
with no indigenous people. Most of the people interviewed had a long 
experience of conducting tourism in Svalbard and had experienced the 
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situation since the making of the management plan in 1995, no one 
interviewed had any experience of tourism before 1995.  

The most important lesson to be learned is the respect, the government 
of Norway and the whole tourism industry in the area, show to the unique 
nature and wilderness in Svalbard. In spite of frustrations, there seems to be 
an acceptance of the regulations set by the government which make the 
people involved with tourism more focused on the importance unspoiled 
nature plays in their tourism product.  

The fact that the modern tourism industry is relatively young and heavily 
regulated from the beginning gives the idea that the management of the area 
has been dealt with in a holistic and professional manner. The regulations 
seem to have a very positive effect on the tourists visiting the area, they 
appreciate the area more because they know it is cared for and respected by 
the local industry and the government and it makes them feel very exclusive 
because they are allowed to experience it.  

The attitudes towards the zoned areas in the management plan are in 
general positif. The interviewees agree that for the tourist that is coming to 
Svalbard for the first or second time there is plenty of beautiful and 
interesting things to see in the zones that are allowed for everyone. The area 
10 is big and has much to offer for tourists interested in the arctic scenery 
and landscape while the more restricted areas are very difficult to reach, in 
the winter time anyway because motorized traffic is forbidden. This I believe 
is very positive for the extreme traveler that wants to feel exclusive and 
totally emerged in nature.  

The question is how this experience can be used in the Icelandic tourism 
management arena. Is it possible or even desirable to make such a big and 
holistic management plan here where wilderness areas would be viewed and 
assessed with tourism in mind or is it too complicated because of the many 
different issues Iceland is facing at the moment. What emphasis do we as a 
nation want to put on our unique wilderness areas for the future and are we 
aware of the importance areas such as these are in the ever evolving and 
developing world of today?  
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Stefnumiðað árangursmat í grunnskólum 
 

Álfheiður Eva Óladóttir 
Snjólfur Ólafsson 

 

Í greininni er bæði fjallað almennt um innleiðingu á stefnumiðuðu árangurs-
mati (Balanced Scorecard) í grunnskólum á Íslandi og innleiðingu og notkun 
á stefnumiðuðu árangursmati í Fellaskóla í Reykjavík. Fellaskóli fór í gegnum 
mikla stefnumótunarvinnu skólaárið 2008-2009 og vinnur að innleiðingu 
stefnumiðaðs árangursmats. Álfheiður Eva er verkefna- og þróunarstjóri 
skólans og hefur stýrt innleiðingunni og vinnur nú að meistararitgerð sem 
greinin byggir að umtalsverðu leyti á. 
 
Spurningarnar sem glímt er við í greininni eru meðal annars þessar: 
 

• Hentar stefnumiðað árangursmat fyrir grunnskóla? 
• Hvaða atriði eru líkleg til að stuðla að árangursríkri innleiðingu í 

íslenska grunnskóla? 
 
Vaxandi áhugi er meðal stjórnenda menntastofnanna að taka upp og 

innleiða aðferðir stefnumiðaðs árangursmats í starfsemina. Nokkrir íslenskir 
grunnskólar eru komnir vel á veg með innleiðingu á stefnumiðuðu árangurs-
mati og enn fleiri hafa tekið fyrstu skref í þá átt. Í greininni er lagt  mat á það 
hvort stefnumiðað árangursmat sé heppileg aðferðafræði í starfsemi grunn-
skóla. 

Stefnumiðað árangursmat  

Stefnumiðað árangursmat (Balanced scorecard, BSC) er aðferðafræði sem styður við 
markvissa framkvæmd stefnu. Það var upphaflega þróað fyrir fyrirtæki en 
fjölmargar stofnanir hafa tekið það í notkun á Íslandi sem og erlendis. Kjarni 
aðferðafræðinnar felst í því að skilgreina safn af mælikvörðum sem eiga að 
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endurspegla stefnuna. Þetta safn mælikvarða, með ýmsum upplýsingum 
tengdum þeim, kallast skorkort (scorecard). 

Hugtakið stefnumiðað árangursmat var fyrst kynnt af Kaplan og Norton 
árið 1992 (Kaplan og Norton, 1992) en hefur síðan þróast mjög mikið. Um 
ákveðna aðferðafræði er að ræða sem býður upp á tvö meginverkfæri, stefnu-
kort (strategy map) og skorkort. Aðferðin gengur út á að skilgreina markmið og 
mælikvarða sem lýsa árangri skipulagsheildar í fjórum víddum (perspectives) 
sem snúa að fjárhag, viðskiptavinum, ferlum og mannauð. Mikilvægt er að 
markmiðin og mælikvarðarnir endurspegli stefnuna og nái fram þeirri 
aðgreiningu sem í henni felst.  

Stefna skipulagsheildar er gerð skýrari og útfærð nánar með lýsingu á 
stefnukorti, sem er annað meginverkfæri stefnumiðaðs árangursmats (Kaplan 
og Norton, 2000). Í raun er um að ræða safn markmiða (objectives) og tilgátur 
um orsaka- og afleiðingatengsl milli þeirra. Í framhaldinu eru útbúin svo-
kölluð skorkort sem er hitt meginverkfæri stefnumiðaðs árangursmats. 
Skorkort eiga að innihalda safn mælikvarða (measures) sem eru tengdir 
markmiðunum á stefnukortinu og segja til um hvernig gengur að ná þeim. 
Skorkort innihalda einnig viðmið (targets), niðurstöður (results) og tillögur að 
umbótaverkefnum (initiatives). Megintilgangurinn með gerð skorkorta er að 
hafa áhrif á atferli starfsmanna og gefa stjórnendum upplýsingar um hvernig 
gangi að framfylgja stefnu skipulagsheildarinnar. 

Stefnumiðað árangursmat í menntakerfinu 

Krafan frá hinu opinbera um árangursstjórnun í opinberri stjórnsýslu verður 
sífelld háværari. Stefnumiðuð árangursmat er aðferðafræði innan árangurs-
stjórnunar og margar stofnanir og fyrirtæki í opinberum rekstri hafa tekið 
upp aðferðafræði stefnumiðaðs árangursmats í sinni starfsemi. Stefnumiðað 
árangursmat virðist þó enn sem komið er vera frekar lítið notað í starfsemi 
menntastofnanna og hefur lítið verið rannsakað (Karanthanos, D. og 
Karanthanos, P., 2005 og Ballentine og Eckles, 2009). 

Eitt af meginverkefnum skóla er að hjálpa nemendum að læra og því þarf 
skorkort fyrir skóla að mæla árangur af námi. Það er í eðli sínu erfitt og hafa 
tilraunir til að þróa skorkort fyrir skóla oft gengið brösuglega. Á allra síðustu 
árum hefur þeim þó fjölgað sem tekist hefur að innleiða stefnumiðað 
árangursmat og þar með skorkort í skólum með árangursríkum hætti. Þær 
heimildir sem til eru um innleiðingu stefnumiðaðs árangursmats í mennta-
kerfinu snúa flestar að starfsemi háskóla en lítið er til af heimildum um 
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innleiðingu stefnumiðaðs árangursmats í grunnskólum (Cullen, Joyce, Hassall 
og Broadbent, 2003). 

Fáir grunnskólar á Íslandi hafa tekið upp stefnumiðað árangursmat sem 
stjórntæki og vinna þeirra skóla sem hafa tekið upp aðferðafræðina er 
mislangt á veg komin, sjá m.a. meistararitgerð Gunnhildar Guðmundsdóttur 
(2009). Það er þó ljóst að nokkrir skólar vinna nú markvisst að innleiðingu, 
eins og kom fram á fundi faghóps um BSC hjá Stjórnvísi 19. maí 2009 þar 
sem var einkum fjallað um innleiðingu í Álftamýrarskóla í Reykjavík og 
Kársnesskóla í Kópavogi. 

Grunnskólar á Íslandi 

Árið 1996 fluttist framkvæmd grunnskólahalds frá ríki til sveitarfélaga. 
Menntamálaráðuneytið hefur yfirstjórn yfir málefnum grunnskóla. Ráðu-
neytið setur skólum aðalnámskrá og hefur eftirlit með því að grunnskólar 
uppfylli skyldur sínar samkvæmt lögum, reglugerðum og námskrá. Sveitar-
félög sjá um framkvæmd skólahaldsins og bera fjárhagslega ábyrgð á því. 
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga hefur það hlutverk að jafna aðstöðumun milli 
sveitarfélaga og Samband íslenskra sveitarfélaga er ætlað að vera samráðs-
vettvangur sveitarfélaga um þróun skólakerfisins (Ríkisendurskoðun, 2008).  

Ný lög um starfsemi grunnskóla tóku gildi 1. júlí 2008. Áttundi kafli nýrra 
grunnskólalaga fjallar um mat og eftirlit með gæðum grunnskólastarfs. 
Markmið laganna er fjórþætt. Í fyrsta lagi að veita upplýsingar til fræðslu-
yfirvalda, starfsfólks skóla, foreldra og nemenda um árangur og þróun 
skólastarfs. Í öðru lagi að tryggja að skólastarf sé í samræmi við lög, 
reglugerðir og aðalnámskrá grunnskóla. Í þriðja lagi að auka gæði náms og 
skólastarfs og stuðla að umbótum á skólastarfi. Í fjórða lagi að tryggja að 
réttindi nemenda samkvæmt lögum séu virt og þeir fái þá þjónustu sem þeir 
eiga rétt á (grein 35). 

Samkvæmt 37. grein grunnskólalaga eiga sveitarfélög að sinna mati og 
eftirliti með gæðum skólastarfs. Þau eiga að upplýsa ráðuneyti um 
framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang 
skólastefnu og áætlanir um umbætur. Sveitarfélögum er skylt að fylgja eftir 
innra og ytra mati á skólastarfi þannig að það leiði til úrbóta. Samkvæmt 38. 
grein grunnskólalaga á menntamálaráðuneytið að annast greiningu og miðlun 
upplýsinga um starfsemi grunnskóla samkvæmt upplýsingum frá sveitar-
félögunum og með sjálfstæðri gagnaöflun. Menntamálaráðherra setur reglu-
gerð um innra og ytra mat og upplýsingaskyldu sveitarfélaga í samráði við 
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Samband íslenskra sveitarfélaga. Ráðuneytið gerir áætlun til þriggja ára um 
kannanir og úttektir sem miða að því að veita upplýsingar um skólastarf í 
grunnskólum. Að auki stendur menntamálaráðuneytið fyrir samræmdu náms-
mati í grunnskólum og leggur grunnskólum í því skyni til samræmd 
könnunarpróf (grein 39). 

Í gildandi lögum um grunnskóla eru skýr ákvæði um að skólar meti með 
kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs (grein 36). Menntamála-
ráðuneytið framkvæmir reglulega úttekt á þeim sjálfsmatsaðferðum sem 
skólar nota. Sjálfsmat er aðferð til þess að vinna kerfisbundið að umbótum 
og gæðum í skólastarfi og til að miðla þekkingu og upplýsingum um 
skólastarfið. Með sjálfsmati fer fram víðtæk gagnaöflun um skólastarfið sem 
veitir upplýsingar um í hve miklum mæli árangur skólastarfsins er í samræmi 
við markmið. Í sjálfsmati koma fram stefna og markmið skóla, skilgreining á 
leiðum til að ná þeim markmiðum, greining á sterkum og veikum hliðum 
skólans og áætlun um úrbætur. Megintilgangur er að auðvelda starfsfólki 
skóla við að ná markmiðum skólans, meta hvort þeim hafi verið náð, 
endurskoða þau og stuðla að umbótum. Þetta á jafnt við um markmið og 
áherslur í lögum, reglugerðum og aðalnámskrá og staðbundin markmið sem 
skólarnir setja fram í skólanámskrám. Sjálfsmat er ekki unnið í eitt skipti fyrir 
öll heldur þarf stöðugt að vinna að því, um leið skapar sjálfsmat faglegan 
grundvöll fyrir umbætur. Í sjálfsmatsskýrslu skóla þarf að vera ítarleg lýsing 
og greining á markmiðum og starfi skólans og tillögur um umbætur á 
skólastarfi (Menntamálaráðuneytið, 1997). 

Menntamálaráðuneytið gerði á árunum 2001 til 2003 úttekt á sjálfsmats-
aðferðum allra grunnskóla landsins, sem voru þá 184 talsins. Af þeim 
uppfylltu 19 skólar eða um 10% þeirra viðmið ráðuneytisins um sjálfsmats-
aðferðir og framkvæmd sjálfmats (Menntamálaráðuneytið, 2004). Í febrúar 
2007 fór fram önnur úttekt á sjálfsmatsaðferðum. Þeir skólar sem höfðu 
fengið ófullnægjandi niðurstöðu í fyrri úttekt voru kannaðir. Af 73 skólum 
sem voru kannaðir frá febrúar 2007 til vorsins 2008, uppfylltu 15 þeirra eða 
um 20% þeirra viðmið ráðuneytisins um sjálfsmatsaðferðir og framkvæmd 
sjálfsmats (Menntamálaráðuneytið, 2007, 2008a, 2008b). 

Með aukinni áherslu í nýjum grunnskólalögum á mat og eftirlit með 
starfsemi grunnskóla er ljóst að full þörf er á því að efla árangursstjórnun í 
grunnskólum. Ýmsir telja að stefnumiðað árangursmat sé mjög gott tæki til 
þess. 
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Sameiginleg framtíðarsýn fyrir grunnskólastarf 

Sameiginleg framtíðarsýn sveitarfélaganna fyrir grunnskólastarf til ársins 2020 
var kynnt árið 2007. Framtíðarsýnin var unnin af Sambandi íslenskra 
sveitarfélaga, Skólastjórafélagi Íslands og Félagi grunnskólakennara. Fram-
tíðarsýnin var unnin eftir aðferðafræði stefnumiðaðs árangursmats þar sem 
unnin voru stefnukort og skorkort út frá lögum um grunnskóla (Samband 
íslenskra sveitarfélaga, 2007). Samstarf um mótun framtíðarsýnar fyrir grunn-
skólastarf hefur lagt grunninn að árangursríkum og skilvirkum samstarfs-
vettvangi hagsmunaðila. Samstarfið hefur undirstrikað mikilvægi þessa að 
fagleg umræða eigi sér stað um skólastarfið. Næstu skref felast í því að finna 
leiðir til að aðstoða sveitarfélögin við að innleiða þessa stefnumörkun 
(Samband íslenskra sveitafélaga, 2008). 

Menntasvið Reykjavíkurborgar 

Grunnskólar sem eru reknir fyrir fé úr borgarsjóði eru þjónustustofnanir við 
borgarbúa. Lög, reglugerðir og aðalnámskrá grunnskóla marka rammann um 
starfið svo og stefna og ákvarðanir borgaryfirvalda í menntamálum. Innan 
þessa ramma hafa skólarnir frjálsar hendur um skipulag og framkvæmd 
skólastarfs. Hlutverk borgarinnar er að marka stefnu, hafa eftirlit með 
starfinu og ráðstöfun fjármagns sem borgin leggur til. Hlutverk Menntaráðs 
og Menntasviðs er að styðja og hvetja skóla til að bæta stöðugt starf sitt.  
 
Hlutverk Menntasviðs er í meginatriðum fjórþætt: 

 
• Veita börnum og unglingum í borginni bestu mögulega menntun 

á hverjum tíma. 
• Vera faglegt forystuafl í menntamálum borgarinnar. 
• Stýra og fylgja eftir framsækinni stefnumótun fyrir grunnskóla, 

tónlistarnám og fullorðinsfræðslu. 
• Búa starfsmönnum áhugavert starfsumhverfi og tækifæri til 

starfsþróunar. 
 
Menntasvið Reykjavíkur hefur tekið upp stefnumiðað árangursmat í sinni 

starfsemi og tekur stefnukort Menntasviðs mið af sameiginlegri framtíðarsýn 
fyrir grunnskólastarf til 2020 (Menntasvið Reykjavíkur, 2009). Stefnukort 
Menntasviðs má sjá á mynd 1. 
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Mynd 1. Stefnukort Menntasviðs Reykjavíkur 2009 

Upptaka stefnumiðaðs árangursmats í Fellaskóla 

Haustið 2007 óskaði Kristín Jóhannesdóttir, nýráðinn skólastjóri, eftir því að 
Menntasvið Reykjavíkurborgar framkvæmdi heildarmat á skólastarfi í 
Fellaskóla. Hugðust skólastjórnendur nota niðurstöður þess sem vegvísi að 
umbótum og stefnumótun innan skólans. Matið fór fram í janúar 2008. Í 
heildarmatsskýrslunni kom meðal annars fram að vinna þyrfti markvisst að 
stefnumótun í skólanum. Skólastjóri Fellaskóla bjó til drög að stefnu og 
framtíðarsýn Fellaskóla og kynnti starfsfólki vorið 2008. Í lok skólaársins 
2007–2008 myndaði skólastjóri stefnumótunarteymi í Fellaskóla sem er 
samsett af stjórnendum, starfsfólki af öllum stigum skólans og fulltrúa frá 
Þjónustumiðstöð Breiðholts. Hlutverk teymisins var að vinna með nýja 
stefnu og framtíðarsýn Fellaskóla, vinna að markmiðasetningu skólans, koma 
með tillögur að mögulegum úrbótum til að bregðast við niðurstöðum 
heildarmats á skólastarfi og vinna drög að stefnukorti skólans. Leitað var til 
utanaðkomandi ráðgjafa til að leiða nokkurra daga vinnu með 
stefnumótunarteyminu. Í framhaldinu var ákveðið að ráða verkefna- og 
þróunarstjóra við skólann skólaárið 2008-2009 til að halda áfram með vinnu 
stefnumótunarteymisins og innleiða stefnumiðað árangursmat sem stjórntæki 
í skólann. 
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Verkefna- og þróunarstjóri tók til starfa um miðjan ágúst 2008. Hans 
fyrsta verkefni var að kynna sér starfsemi skólans, niðurstöður heildarmats-
skýrslunnar og þá vinnu sem stefnumótunarteymið hafði unnið. Verkefna- 
og þróunarstjóri kynnti sér hvaða ytra mat færi fram á skólastarfinu. Í kjölfar 
þess var ákveðið að Fellaskóli tæki þátt í þróunarverkefninu Skólapúlsinn. 
Skólapúlsinn er vefkerfi sem miðar að því að veita skólastjórnendum 
upplýsingar sem tengjast líðan og virkni nemenda í skólanum. Að auki ákvað 
verkefna- og þróunarstjóri að þróa viðhorfskannanir á vegum skólans sem 
fela í sér að kanna með reglubundnum hætti viðhorf foreldra, starfsmanna og 
nemenda í skólanum. Þessar kannanir eru liður í innra mati skólans. 

Verkefna- og þróunarstjóri stýrði vikulegum stefnumótunarfundum með 
starfsfólki skólans frá upphafi skólaárs til áramóta. Fyrsta verkefnið var að 
draga fram mikilvægustu markmiðin úr þeirri vinnu sem áður hafði farið 
fram hjá stefnumótunarteyminu en teymið hafði dregið fram sautján 
stefnuþætti og sextíu og átta markmið. Starfsfólki var skipt í hópa eftir því 
hvort það starfaði á yngsta stigi, miðstigi eða unglingastigi. Í upphafi var 
staða stefnumótunar og vinna stefnumótunarteymis kynnt fyrir starfsfólki en 
svo tók við hugmyndavinna starfsfólks um möguleg verkefni til að ná fram 
markmiðum skólans. Mikil áhersla var lögð á að allir starfsmenn hefðu 
tækifæri til að hafa áhrif á stefnumótunarvinnuna. Í upphafi árs 2009 þegar 
unnið hafði verið með öll markmiðin í hópum starfsmanna fór verkefna- og 
þróunarstjóri, ásamt skólastjórnendum, í þá vinnu að greina þau markmið 
sem starfsfólki fannst mikilvægust fyrir skólann. Í framhaldinu var unnið nýtt 
stefnukort fyrir Fellaskóla (sjá nánar í kaflanum Stefnukort Fellaskóla). 

Um það leyti sem nýtt stefnukort var að verða til hóf verkefna- og 
þróunarstjóri vinnu við mælikvarða fyrir markmið Fellaskóla. Vinnan hafði 
byrjað um haustið en hófst að fullum krafti í byrjun árs 2009 og var að mestu 
lokið um vorið. Við vinnslu mælikvarðanna var notast við það ytra mat sem 
fram fer á skólanum og við þær kannanir sem skólinn leggur fyrir sjálfur. Í 
framhaldinu vann verkefna- og þróunarstjóri skorkort fyrir skólann. Í mars 
2009 fengu allir starfsmenn ítarlega kynningu á nýju stefnukorti og skorkorti 
skólans. Á sama tíma gerði menntamálaráðuneytið úttekt á framkvæmd 
sjálfsmats og sjálfsmatsaðferðum í Fellaskóla og stóðst skólinn matið með 
fullnægjandi hætti.  

Í ágúst 2009 var unnin áætlun fyrir skólaárið 2009-2010 um 
áframhaldandi innleiðingu á stefnumiðuðu árangursmati í Fellaskóla. 
Áætlunin felst í því að innleiða aðferðir stefnumiðaðs árangursmats inn í 
daglegt skólastarf. Skólaárið 2009-2010 verður lögð megináhersla á að vinna 
með markmið í tveimur efstu víddum stefnukorts Fellaskóla (sjá mynd 2). 
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Starfsmenn vinna með útfærslu markmiða í nemendavídd og verklagsvídd 
nemenda og unnið er með hvert markmið til þriggja vikna. 
Stefnumótunarteymi fundar aðra hverja viku, leggur faglegar áherslur og 
fylgist með framgangi mála. Verkefna- og þróunarstjóri stýrir vinnu 
stefnumótunarteymisins og fundar jafnframt með starfsfólki inn á stigum í 
hverri viku. Markmiðið er að allir starfsmenn finni leiðir til að vinna að 
markmiðum Fellaskóla í daglegu starfi sínu. 

Stefna Fellaskóla 

Í Fellaskóla er leitast við að sníða skólastarfið að eðli og þörfum nemenda. 
Stuðlað er að alhliða þroska og menntun hvers og eins og stutt er við 
jákvæða hegðun nemenda. Í skólanum er litið svo á að menningarlegur 
fjölbreytileiki auðgi skólastarfið og lögð er áhersla á að virðing sé borin fyrir 
uppruna og menningu einstaklingsins. Einkunnarorð Fellaskóla eru virðing, 
ábyrgð og vinsemd. Framtíðarsýn skólans er að allir finni sig vera á 
heimavelli. Þrjú lykilatriði í stefnu Fellaskóla eru þessi: 

Nemandinn í öndvegi  
Nemendur skólans eiga uppruna sinn í mörgum þjóðlöndum, þeir tala 
fjölmörg tungumál og eru ólíkir einstaklingar sem búa yfir margvíslegri 
þekkingu og reynslu. Í skólanum er litið svo á að fjölbreytni nemendahópsins 
feli í sér mikinn styrk fyrir skólasamfélagið. Í Fellaskóla er uppeldi, menntun 
og líðan nemandans í öndvegi höfð. Skólinn á að snúast um nemendur. Allir 
eiga að finna sig heima í skólanum, þeir eiga að finna þar fyrir velvild og hlýju 
og vita að í skólanum er skjól og stuðning að finna. Gagnkvæmur skilningur, 
virðing og umburðarlyndi fyrir menningarlegum bakgrunni, aðstæðum og 
fjölskylduhögum á að vera ríkjandi. Allir nemendur þurfa að tileinka sér 
jákvætt viðhorf í garð náms og skóla, rækta með sér samkennd og tileinka sér 
falleg samskipti við aðra. Við þær aðstæður tekst að skapa gott 
námsumhverfi þar sem allir fá notið sín og taka framförum í bóklegum 
greinum jafnt sem verklegum. Lögð er áhersla á að byggja upp sterka 
sjálfsmynd nemenda og stuðla að jafnrétti, lýðræði, umhyggju og virðingu 
fyrir jöfnu manngildi allra. Það er skólanum keppikefli að hver einstakur 
nemandi yfirgefi skólann glaður og vel undirbúinn til að takast á við lífið 
framundan. 
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Fjölbreyttir kennsluhættir 
Þarfir nemenda eru misjafnar og það er verkefni þeirra sem í skólanum starfa 
að mæta þeim eins vel og kostur er og tryggja að allir hafi verðug 
viðfangsefni að glíma við. Þannig þurfa kennsluhættir að vera einstaklings-
miðaðir, laga þarf námsefni að þörfum nemenda og veita þarf stuðning við 
jafnt bóklegar greinar sem verklegar. Sífelld fjölgun innflytjenda í skólanum 
kallar á töluverðar breytingar á skólastarfinu og gerir kröfur um að allir í 
skólanum öðlist skilning og faglega þekkingu á málefninu og þjálfist í 
vinnubrögðum sem lúta að þjónustu við þessa nemendur. Í Fellaskóla fer 
nám nemenda fram í bekk eða í námshópum. Lögð er áhersla á sveigjanlega 
starfshætti og það er viðurkennt að nemendur eru misfljótir að ná settum 
markmiðum.  

Sterk skólamenning 
Fellaskóli hefur einkenni sem greinir hann frá öðrum skólum og gerir 

hann að því sem hann er. Grundvallargildi skólastarfsins þarf að styrkja enn 
frekar svo skapa megi skólanum faglega sérstöðu sem er leiðbeinandi í 
skólastarfinu. Takist að skapa umhverfi þar sem samhugur ríkir um gildi og 
sýn stuðlar það smám saman að sterkri skólamenningu þar sem allir, 
nemendur jafnt sem starfsfólk og foreldrar, bera hag skólans fyrir brjósti. 
Allir eru á leið í sömu átt og allir finna sig heima í skólastarfinu. 

Stefnukort Fellaskóla 

Í upphafi skólaársins 2008-2009 lágu fyrir drög að stefnukorti sem unnið 
hafði verið af stefnumótunarteymi Fellaskóla. Fyrirmynd þessa stefnukorts 
var að einhverju leyti stefnukort sem Menntasvið Reykjavíkurborgar hefur 
gefið út að viðbættum ýmsum markmiðum sem komu fram hjá 
starfsmönnum skólans í stefnumótunarvinnu. Í þessu fyrsta stefnukorti 
Fellaskóla komu fram nokkur góð markmið. Mörg markmiðin voru hins 
vegar of almenn og ekki nægjanlega skýr hvað varðar mælanleika. 

Við vinnu á nýju stefnukorti fór mikill tími í að flokka markmiðin sextíu 
og átta sem lágu fyrir eftir stefnumótunarvinnu skólans. Horft var með 
gagnrýnum augum á hvert einasta markmið og metið hvort það myndi skila 
tilætluðum árangri þegar litið er til stefnu skólans. Ef það passaði ekki við 
stefnuna var það tekið út eða orðalagi breytt þannig að það félli að henni. 
Hvert markmið var einnig metið með tilliti til þess hvort það væri skýrt, 
mælanlegt, nákvæmt og að stjórnendur skólans hefðu möguleika á að hafa 
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bein áhrif á það. Þegar búið var að flokka markmiðin var þeim fundinn 
staður á stefnukortinu og þau tengd saman. Endanlegt stefnukort Fellaskóla 
er á mynd 2. 

Markmiðin eru tengd saman með örvum sem merkja stuðlar að. Þannig er 
stefnukortið lesið neðan frá og upp. Ör á milli vídda túlkast þannig að öll 
markmið víddarinnar fyrir neðan stuðla að því að markmið víddarinnar fyrir 
ofan náist. Þannig færist lesandinn upp eftir stefnukortinu að meginmarkmiði 
skólans sem er góður námsárangur. Markmið Fellaskóla urðu að lokum 
tuttugu og tvö.  

Víddirnar urðu fimm í stefnukortinu. Eftir miklar vangaveltur um verklag 
innan skólans var komist að þeirri niðurstöðu að það hentaði skólanum best 
að skipta verklagsvíddinni upp. Annars vegar er um að ræða verklag vegna 
nemenda og hins vegar verklag vegna innra starfs skólans. Málefni sem snúa 
beint að nemendum eru þess eðlis að þau geta ekki með góðu móti flokkast 
með innra starfi skólans. Til innra starfs skólans má meðal annars telja 
samskipti starfsmanna sín á milli og fagleg vinnubrögð. 

Mælikvarðar fyrir stefnukort Fellaskóla 

Við vinnslu árangursmælikvarðanna lágu fyrir upplýsingar um mælingar sem 
gerðar hafa verið í Fellaskóla. Skólinn hefur lagt viðhorfskannanir af ýmsu 
tagi fyrir nemendur sína, starfsfólk og foreldra. Að auki liggja fyrir margar 
kannanir og próf sem nemendur gangast undir á hverri önn. Dregnir voru 
fram árangursmælikvarðar, einn eða fleiri, fyrir hvert markmið á stefnu-
kortinu. Hver og einn þeirra var metinn á gagnrýninn hátt og þurfti að 
uppfylla ákveðin skilyrði. Þessi skilyrði voru að árangursmælikvarðinn varð 
að skila tölulegri niðurstöðu. Hann varð að hafa skýrt heiti svo ekki fari á 
milli mála hvað hann er að mæla. Mælikvarðinn varð að sýna hvort 
markmiðið sem hann mældi væri að nást. Hann varð að vera þess eðlis að 
stjórnendur skólans hefðu tök á að hafa áhrif á það sem mælt er. Viðmið við 
niðurstöðu mælinganna er nokkuð mismunandi eftir eðli mælikvarðanna. 
Þeim er þó oftast skipt upp í þrjú bil; styrkleikabil, starfshæft bil og 
aðgerðabil. Ef árangursmælikvarði mælist á aðgerðabili þarf að grípa til 
aðgerða. 

Skólastarf Fellaskóla skiptist í þrjár námsannir og mælingar taka mið af 
því. Viðhorfskannanir eru lagðar fyrir einu sinni til tvisvar á ári. Aðrar 
mælingar eiga sér oftast stað árlega eða einu sinni á önn. 
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Mynd 2. Stefnukort Fellaskóla 2009 
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Tafla 1. Dæmi um mælikvarða í nemendavídd á skorkorti Fellaskóla  

 

Lokaorð 

Skorkort geta verið öflug verkfæri en notkun þeirra er vandasöm. Eitt af því 
sem gerir það erfitt að gera gott skorkort er þegar erfitt er að mæla 
endanlegan árangur viðkomandi (skipulags)einingar og kennsla er gott dæmi 
um slíkt. Því hlýtur huglægt mat að vega þungt þegar árangur af starfsemi 
skóla er metinn. Það getur samt verið mikilvægt að bæta tölum við það 
huglæga mat sem einkennir mat á skólastarfi, meðal annars vegna þess að 
það er oft mikill munur á því hvernig einstaklingar meta hitt og þetta. 
Skorkort eru einmitt verkfæri sem henta til þess. 

Margt mælir með því að stefnumiðað árangursmat henti sem tæki til 
árangursstjórnunar í grunnskólum. Núverandi sjálfsmatsaðferðir grunn-
skólanna hafa ekki skilað nægjanlegum árangri en tólf árum eftir gildistöku 
laga sem kveða á um faglegt sjálfsmat grunnskóla er aðeins lítill hluti skóla 
sem uppfyllir skilyrði menntamálaráðuneytisins um sjálfsmatsaðferðir og 
framkvæmd sjálfsmats. Þessar niðurstöður kalla á breytta hugsun og breyttar 
aðferðir meðal stjórnenda grunnskóla. Stefnumiðað árangursmat getur verið 
hentug aðferðafræði til að viðhalda stöðugu sjálfsmati skólanna. Skóla-
stjórnendur eiga auðvelt með að fylgjast með því hvort mikilvægustu 

Markmið Mælikvarði Skýring Viðmið
Góður 

námsárangur
Niðurstöður 

lesskimunar í 2. 
bekk

Árleg könnun 
menntasviðs 
Reykjavíkur á 
lestrarárangri 

nemenda í 2. bekk

Viðmið er að vera á 
eða fyrir ofan 
landsmeðaltal. 

Stöðugar 
framfarir í námi 

og þroska á 
forsendum 

hvers og eins

Framfarastuðull Framfarir nemenda á 
samræmdum 

prófum milli 4. og 7. 
bekkjar og 7. og 10. 

bekkjar.

Viðmiðið er 1,0. 
Styrkleikabil 1,03 og 
hærra. Starfshæft bil 

0,98-1,02. 
Aðgerðabil er 0,97 

og lægra.
Nemendur eru 
virkir og sýna 

áhuga á 
skólastarfi

Fjöldi 
fjarvistarstiga

Horft er til 
heildarfjarvistarstiga 
fyrir hvert skólaár. 

Meðaltal 
fjarvistarstiga er 

síðan reiknað fyrir 
hvern nemanda.

Viðmiðið er 10 
fjarvistarstig eða færri 

á hvern nemanda í 
lok skólaárs.
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markmiðum skólans sé náð og reglulegar árangursmælingar gefa vísbendingar 
um hverju þarf að breyta í starfseminni og hvaða verkefni þarf að ráðast í.  

Vandinn við upptöku stefnumiðaðs árangursmats felst einkum í því að 
aðferðafræðin er flókin og krefst sérþekkingar sem sjaldnast er að finna í 
skólum landsins. Stefnumiðað árangursmat er á ábyrgð stjórnenda skólanna 
sem þurfa að búa yfir þeirri þekkingu sem þarf til að þróa og innleiða 
aðferðafræðina í skólann og viðhalda henni í tímans rás. Tímafrekt er að þróa 
og innleiða aðferðina og stjórnendur þurfa að vera tilbúnir til skuldbinda sig 
til verksins. Oft þarf utanaðkomandi ráðgjöf í upphafi.  

Flest mistök við innleiðingu á stefnumiðuðu árangursmati koma fram í 
lélegri framkvæmd. Þau atriði sem eru líkleg til að stuðla að árangursríkri 
innleiðingu í íslenska grunnskóla felast í vandaðri og vel útfærðri 
framkvæmd. Stuðningur skólastjóra þarf að vera vís og hann þarf að bera 
ábyrgð á verkefninu. Innleiðing og framkvæmd stefnumiðaðs árangursmats 
þarf að vera í höndum hóps starfsmanna en ekki einskorðað við skóla-
stjórnendur. Mikilvægt er að vanda alla vinnu í upphafi og reikna má með því 
að árangursrík innleiðing á stefnumiðuðu árangursmati taki allt að þrjú ár í 
framkvæmd. Stefnumiðað árangursmat er ekki unnið í eitt skipti fyrir öll 
heldur þarfnast stöðugrar endurskoðunar. Ef vel tekst til verður innleiðing á 
stefnumiðuðu árangursmati að lærdómsferli innan grunnskóla sem hefur það 
að markmiði að hámarka árangur starfsemi sinnar. 

Reykjavík er stærsta sveitarfélag landsins og hefur alla burði til þess að 
vera leiðandi afl í þeirri þróun að bæta mat og eftirlit með gæðum skólastarfs 
á Íslandi. Reykjavík getur orðið fyrirmynd annarra sveitarfélaga í þessum 
efnum en til framtíðar er mikilvægt að sveitarfélög samræmi að mestu verklag 
við mat á skólastarfi og þrói og skilgreini safn samræmdra árangurs-
mælikvarða. 
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Computing as a discipline is a recent phenomenon. Computing hardware 
dates from the late 1940’s, but computing as an academic discipline was 
slower to develop. The first computer science programs emerged in the early 
1960’s. The earliest explicit Information System undergraduate program 
came in 1973 with the ACM Undergraduate Programs in Information 
Systems (Couger, 1973).   

Since that time, there have been many information systems curriculum 
models – such as: 

1981 – DPMA Curriculum for Undergraduate Information Systems 
Education, see in DPMA (1981). 

1986 – DPMA Model Curriculum for Undergraduate Computer 
Information Systems, see in DPMA (1986). 

1991 – DPMA IS’90 Curriculum for Undergraduate Programs in 
Information Systems, by Longenecker and Feinstein (1991). 

1997 – ACM, AIS, AITP IS’97 Model Curriculum and Guidelines 
for Undergraduate Programs of Information Systems, by Davis, 
Gorgone, Couger, Feinstein & Longenecker (1997). 

 
And the current version: 

2002 – IS’2002 Model Curriculum and Guidelines for Under-
graduate Degree Programs in Information Systems – ACM, AIS, 
AITP, by Gorgone, David, Valacich, Topi, Feinstein & Longenecker 
(2002). 
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These model curricula have been widely adapted and appreciated in both 
USA and other countries. In Australia, the model curricula is used in 
certification of programmes with professional bodies such as the Australian 
Computer Society (ACS). In the most recent versions, a more mature 
approach has been taken so that skills and knowledge are more robustly 
defined and generalized as compared to some of the earlier models that may 
have stated that students needed COBOL programming and other kinds of 
legacy skills. 

But, information technology is a moving target. What were needed skills 
in the 1980’s may not reflect the current needs in the marketplace. For 
example, IS2002.2 E-Business Systems was added to the IS2002 model 
because of the rapid growth in the Internet and electronic commerce. ERP 
systems, security, outsourcing, human computer interfaces, and other topics 
may not be as fully covered specifically in IS2002 as occurs in the market-
place according to Hawking, Shackleton and Ramp (2001) 

As described at IS2002.org, there have been many factors of the IS 
profession which have been part of the educational expectation from early 
versions of the IS model curriculum (see Gorgone et al. 2002). These are: 

1. IS professionals must have a broad business and real world per-
spective. 

2. IS professionals must have strong analytical and critical thinking skills. 
3. IS professionals must have interpersonal communication and team 

skills and have strong ethical principles. 
4. IS professionals must design and implement information technology 

solutions that enhance organizational performance. 
 
Given the significant growth in IT outsourcing, and in particular offshore 

outsourcing, this paper contend that future Information Systems curriculum 
models require a more rigorous coverage of outsourcing. The authors’ note 
that the four educational expectations (listed above) are potentially more 
important to business. 

Educational Implications for the Future of IS Education  

Outsourcing is a business reality in how businesses get IT service support. 
The outsourcing of IT functions has existed in the US for many years, 
originally domestic, but increasingly going offshore for significant cost 
savings. Once we move our perspective out of the US, the reasons differ. 
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Icelandic companies sought outsourcing as a means by which they could 
respond to changing business needs at a much faster pace than by training 
in-house employees. Any financial benefit caused by reduced labor costs was 
incidental to the outsourced function. Similarly, in Australia, IT is often 
outscourced as a way to access to skills, improved service quality and to 
increase managers' ability to focus on core business activities as found by 
Beamont and Costa (2003). Nevertheless, offshoring of IT functions seems 
to be here to stay (as a form of Global IT Management). So, what are the 
implications for IS education, and in particular for the current IS model 
curriculum – IS2002 and for the next iteration of the model – which we will 
call IS200X? 

Much of the IT activities that are sent offshore for processing are routine, 
not directly part of the corporate core functionality, and are of low risk. 
Some of the major IT activities that have been outsourced are application 
development (programming) and routine support (like help desk).  

The authors suggest that major changes in the IS model curriculum are 
needed to properly prepare the next generation of IS/IT professionals. 
Moreover, the authors suggest that the skills needed are primarily the soft 
skills of IT management, project management, and especially contracts 
(contract law, contract management and contract negotiation). Also required 
is the hard skill of requirements analysis and requirements documentation.  

Gordon Davis, Phillip Ein-Dor, William King and Reza Torkzadeh 
(2004) presented a “senior scholars” paper at ICIS 2004 relating to Off-
shoring. This paper was exclusively written about the MSIS 2006 graduate 
curriculum update. They do have many suggestions for an offshore curri-
culum specialization option in the graduate MSIS program. These topics 
include 

• Change Management 
• Design Methodologies 
• Project Management 
• Business Processes 
• Consumer Relationship Marketing (CRM) 
• Data Warehousing 
• Database Administration 
• Database Systems Planning 
• Electronic Commerce 
• Emerging Technologies and Technology Forecasting 
• ERP Systems 
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• Global Cultural Implications for IS  
• Globalization 
• IS Security 
• Management of Computer Personnel 
• Management of Telecommunications 
• Outsourcing 
• Systems Integration 
• Transborder EDI and Data Flows 
• Workflow and Collaborative Work 

 
King (2005), another well-regarded IS senior professor (founding 

president of AIS, and a co-author of the last referenced article), states “… 
many of the well-understood programming and systems analysis tasks will be 
offshored.” He persists “that traditional low and mid level IT jobs will 
continue to migrate away from the US” and that IS education needs to be 
“weighed with gains towards the ‘high end’ in several areas”. He further 
states that “outsourcing/offshoring must be treated as a major and central IS 
paradigm.” Lastly, “IS students will need to understand negotiation 
techniques, contract law, contract change management and develop the 
‘softer’ skills involved in partnering and developing trust between partners.” 
To be able to adapt to this paradigm, he suggests that IS professors will need 
to gain additional skills, such as contract law, contract management and 
negotiation. He emphatically states “IS education must adapt and change.” 
King then lists five areas that need to be significantly covered in the IS 
curriculum:  

1. Relationship management 
2. Risk assessment and management 
3. Technology and vendor assessment 
4. Systems implementation 
5. Integrated business and IS planning  

Changing the current IS Curriculum 

When applied to the IS2002 undergraduate curriculum, the concepts from 
the paper on the MSIS graduate track in Outsourcing/Offshoring could well 
be adapted to existing courses – most especially to IS2002.10 Project 
Management and Practice; IS2002.7 Logical Analysis and Design; IS2002.8 
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Design and Implementation of Database Management Systems; and 
IS2002.9 Design and Implementation in Emerging Environments. BUT, in a 
larger sense, some of these issues also apply to the business environment 
that surround IS programs. Taking King’s five areas (above), most are 
predominantly traditional business issues. Relationship management is part of 
most management courses in Business School’; risk assessment and manage-
ment also tend to fall under the managerial umbrella. All-too-frequently 
curricula tend to be isolated courses – or as has been described as “silo” 
courses. In general, the IS professor neither knows nor understands contract 
negotiation; likewise, (in general) the management professor does not 
understand how supply chain management can utilize information systems 
and information technology to gain effectiveness and efficiency. As 
Friedman (2005) points out, it is not just IS/IT functions that are being 
offshored.  

The authors contend that after a thorough review of IS2002 and the 
learning objectives, and a review of the offshoring literature that IS2002 is 
weak on the critical success factors involved in offshoring and on strategic 
management issues. Undergraduates at institutions following the IS2002 
model curriculum may be weak in the areas discussed above. Reiterating 
King’s (2005) comment “IS education must adapt and change” and 
“outsourcing/offshoring must be treated as a major and central IS para-
digm.”  

Changing the IS Curriculum - options 

In the authors’ methodology, they looked at the learning objectives for each 
of the 10 courses in the IS2002 model curriculum. The authors used the 
Davis, Ein-Dor, King, Torkzadeh (2004) work as a springboard in their 
investigation. Although the Davis et al, (2004) work was part of a graduate 
track on outsourcing in the MSIS graduate program, the authors felt that 
many concepts could be studied on the undergraduate curriculum level. 

The authors suggest that there are several options to incorporate 
outsourcing/offshoring in the IS curriculum: 

1. A separate required course in IS outsourcing/offshoring. 
2. Requiring a course in international business (with a strong emphasis 

on outsourcing management) in the business component of an IS 
program. 
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3. Reorientate ed the IS2002 curriculum to place less emphasis on topics 
that are frequently outsourced. 

4. Keeping the IS2002 curriculum, but incorporating outsourcing assign-
ments and topics as appropriate. 

Option 1 
In the first option above, a separate required course in IS outsourcing/-
offshoring is proposed. Other academic issues have discussed these topics 
and approaches. For example, marketing academics have wrestled with the 
idea of incorporating a new course in Managing Marketing Outsourcing. An 
advantage of a separate course is that the entire course could be devoted to 
an in-depth coverage of outsourcing/offshoring that includes mastery of 
requirements analysis skills. As suggested by Davis et. al., (2004) earlier in 
this paper, programs could offer an offshoring curriculum specialization 
(although their work was specifically aimed at the graduate audience). The 
major drawback of this approach on the undergraduate level might be how 
to add an additional required course in the IS200X model curriculum and yet 
not take out another course. Many programs that are in academic units 
accredited by AACSB have limitations on the number of credits in programs. 
In such programs, when a new required course gets added, another course 
must be deleted. 

Option 2 
In the second option above, many campuses do require IS majors to take an 
international business course. With the increasing global nature of business 
this can be valuable to students. But a drawback of such a course is that it 
not explicitly oriented to IS outsourcing/offshoring, but generally is a broad-
based international business course. Further, there is no coverage of require-
ments analysis. 

Option 3 
The third option is to deemphasize topics and areas that are frequently 
outsourced. When applied to the IS2002 model curriculum, with an eye on 
frequently outsourced areas, the authors suggest that many topics in IS2002.4 
Information Technology Hardware and System Software and IS2002.5 
Programming, Data, File and Object Structures and some topics of IS2002.6 
Networks and Telecommunications are frequently outsourced and could be 
deemphasized in the curriculum. For example, many outsourcing contracts 
are for programming and application development (IS2002.5), or for help 
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desk support (IS2002.4). These courses/topics/concepts could be combined 
into one course with less coverage in order to allow for a course in 
outsourcing (see option 1 above)1 

Option 4 
The fourth option is to incorporate outsourcing/offshoring concepts into 
the current IS2002 model curriculum. Using the list compiled by Davis et al. 
(2004) as a working list, the authors suggest the following ways to cover 
outsourcing/offshoring concepts in IS2002. 

Conclusion 

The authors have suggested four options to incorporate outsourcing/-
offshoring content in the undergraduate IS2002 model curriculum. There 
could be a new course; coverage outside the IS department (such as an 
international business course); combining IS2002 courses that contain 
content that is frequently outsourced so more emphasis can be put into 
courses where the skills needed for outsourcing are built; and finally explicit 
lists of topics and activities that could be added to the ten existing courses in 
the IS2002 model curriculum. Moreover, the authors contend that with some 
planning, outsourcing topics could be incorporated into IS2002 successfully, 
but do encourage others to continue this dialog.  

Certainly, there will always be a set of small to medium sized companies 
that cannot or will not engage in offshoring, and those companies will 
require graduates with the current skill set. But even in companies that do 
not use offshoring, the softer skills of contract law, contract management 
and negotiation will grow with the increasing complexity of information 
systems. Even small and medium sized enterprises will be contracting for 
services and purchasing software package solutions (and may do so without 
actual in-house development). Loh and Venkatraman (1995) may have said it 
best – that is it not ‘insourcing’ or ‘outsourcing’, but ‘rightsourcing’ – and in 
whatever means of IS instruction, the topics suggested are worth investi-
gation and possible incorporation into quality IS academic preparation. 

                                                                          
1  The authors conducted a thorough study of each of the learning outcomes for IS2002  
 (IS2002 is available at: http://is2002.org) in terms of what is fungible and what is not. If  
 you are interested in this study, please contact either of the authors by e-mail. 
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Can Power Law help us avoid the high 
impact Tail Events? 

 
Bala Kamallakharan 

Helgi Tómasson 

 

Power law is a general name used to describe the distribution made popular 
by Pareto's 80-20 rule Pareto (1935). The generalization of the 80-20 rule can 
be explained by the observation made by Pareto that 80% of the agricultural 
land in Italy was owned by 20% of the population and this phenomenon is 
used loosely in many socio-economic variables. The purpose of this paper is 
to see if the Power-Law distribution can be applied to the Icelandic Krona 
(ISK) exchange rate, this is of interest to policy makers, regulators and 
citizens of Iceland as much of the political debate and economic choices 
being made in Iceland depend on the currency. More significantly, before the 
collapse of the banking sector in Iceland in October 2008, the Financial 
Authorities had used a 20% deviation of the ISK to stress test the banking 
systems' strength and gave a passing grade FSA (2008), however the ISK 
depreciated by more than 50% and emergency currency controls and 
financial governance laws had to be established to avoid a total collapse of 
the Icelandic economy. 

This wide scale of the ISK exchange rate is what attracted the authors to 
look at the world differently than was done previously. The ISK has 
historically been volatile, but what was observed in 2008 was something out 
of the ordinary, a true outlier or an event that has a very low probability of 
occurrence but the event occurred. A behavior typically observed in variables 
that do not follow a Gaussian Normal distribution. There are references in 
the literature to the economic situation of Iceland and the nature of the 
fluctuations observed in the ISK called the "Peso Problem" Sill (2000), 
which refers to the situation of Mexico and the exchange rate between the 
Mexican Peso and the U.S Dollar in the 1970s. At that time, the exchange 
rate between the U.S. dollar and Mexican peso was fixed, as it had been since 
1954. At the same time, the interest rate on Mexican bank deposits exceeded 
the interest rate on comparable U.S. bank deposits. A regime that was 
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created by the Icelandic Central Bank in the years 2006 to 2008, by 
increasing the interest rate to almost 15% to control inflation. 

The situation between the Mexican Peso and the U.S Dollar might seem 
like a flaw in the financial markets, since investors could borrow at the low 
interest rate in the United States, convert dollars into pesos, deposit the 
money in Mexico and earn a higher interest rate, then convert the proceeds 
back into dollars at the same exchange rate and pay off their borrowings, 
making a tidy profit. Once again this was exactly what many of the foreign 
institutional investors were doing in Iceland in the years 2006 to 2008, 
although the Icelandic Krona was a freely floating currency. 

Economist Milton Friedman commented in the 1970s that the interest 
rate differential between Mexico and the United States must have reflected 
financial market concerns that the peso would be devalued. Otherwise, the 
interest-rate differential would soon disappear as investors increasingly took 
advantage of it. Exactly what the Credit Default Swaps, commonly known as 
CDS which were insurance on the debt issued by the Icelandic banks and the 
Icelandic sovereign was reflecting during the years 2006 and 2007 in Iceland. 
In August 1976, the concerns of the financial market were justified when the 
peso was allowed to float against the dollar and its value fell 46 percent. The 
difference in return on comparable U.S. and Mexican assets - which looked 
like an anomaly to analysts who thought the exchange rate would remain 
fixed because it had been fixed for 20 years - could be explained once 
investors' recognition of the possibility of a large drop in the value of the 
peso was factored in. Icelandic Krona devalued by about 50% in the peak of 
the current financial crisis. It is stricking to note the similarities between the 
situations experienced in the 1970s and what happened in Iceland in the last 
couple of years. 

Peso problems can arise when the possibility that some infrequent or 
unprecedented event may occur affects asset prices. The event must be 
difficult, perhaps even impossible, to accurately predict using economic 
history. Peso problems present a serious difficulty for economists who like 
to build and estimate models of the economy and financial markets, then use 
them to interpret economic data. Empirical economic models are designed 
to match features of the economy. They are calibrated or estimated using 
current and historical data on economic variables. If the historical data used 
to calibrate or estimate models do not accurately reflect the probabilities of 
bad (or good!) things happening, model-based forecasts can prove inaccurate 
and the policy advice that rests on them can suffer. In addition to the above 
inherent problem, if the economic models were built using the wrong 
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probability distributions the problem is exasperated. This brings us back to 
the Power law distribution, what if the economic variables that we refer to, 
actually follow a different distribution and popular economic models could 
be re-visited to accommodate that? How would the predictive power of the 
models change? What about policy rules built under those assumptions? We 
will attempt to explain that in the current context of the ISK regime. 

Definitions 

We begin our discussion of the paper with some basic definition of the terms 
involved.  

Gaussian Normal Distribution 
A random variable Y  is said to follow a normal distribution or Gaussian 
distribution if the observed data cluster around the average, also known as 
the mean. Mathematically, the normal distribution of Y  is given by the 
probability density function  
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where μ  is the mean, σ  is the standard deviation ( 2σ  is the variance), and 
the range is ∞∞− << y .  

Heavy or Fat Tail Distributions 
Heavy or Fat tailed distributions are probability distributions whose tails are 
not exponentially bounded. In other words the distributions have infinite 
power moments. Moments are concepts that describe the probability density 
function associated with the underlying random variable. The first moment is 
the expected value of the random variable and the corresponding sample 
moment is the average. The second moment is the variance. The distribution 
of a random variable X  with distribution function F  is said to have a 
heavy right tail if  
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Long Tail Distributions 
The distribution of a random variable X with distribution function F is said 
to have a long right tail if for all t > 0 ,  

 
 1=]>|>[lim xXtxXPr

x
+
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 (3) 

 
Intuitively, the above distribution assigns relatively high probabilities to 
regions far from the mean or median. All long tailed distributions are heavy-
tailed, but the converse is false, and it is possible to construct heavy-tailed 
distributions that are not long tailed.  

The Power Law Distributions 
Power Law is a type of Heavy tail distribution. Power law has been applied 
and analyzed in many complex processes and observations, among them are 
intensity of earthquakes, usage of the internet, virus propagation, size of 
power outages and population of cities. Extensive discussions of these 
examples and other properties of power laws can be found in the reviews by 
Mitzenmacher (2004), Newman (2005), and Sornette (2004), and references 
therein. A variable x  is said to obey the Power law if  

 
 ,)( α−∝ xxp  (4) 

 
where )(xp  is the probability distribution from which x  can be drawn from 
and α  is a constant parameter of the distribution known as the exponent or 
scaling parameter. A detailed description,definition and identification of the 
Power law distribution for empirical discrete as well as continuous variables 
has been cataloged by Clauset, Shalizi & Newman (2009). In other words 
equation 4 can be represented as  
 

 α−∝≥ cxxXPr ][  (5) 

 

for constants c >  0 and α  >  0. Here f( x ) ∝  g( x ) represents that the 
limit of the ratios goes to 1 as x  grows large. In a power law distribution 
asymptotically the tail fall according to the power α . Such distributions 
leads to heavier tails than other common models, such as exponential 
distributions.  
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Continuous time models 
Diffusion processes have been used as a formal way of modeling the non-
linear dynamics of a time-series. The fundamental building block of the 
models is the Wiener process, an independent increment continuous path 
process:  

 
 0,=(0)W  
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The dynamics of a non-predictable process is denoted by the ``white-noise 
process'', dW . The meaning of the notations dW  is the stochastic integral:  
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The case where a process, )(tX , can decomposed into a (short term) 
predictable part and an unpredictable part is described with a stochastic 
differential equation (SDE).  
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The interpretation of (7) is that it has a solution on the form:  
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The functions μ  and σ  are called trend and diffusion, respectively. The 
first term in equation (8) is an ordinary Riemann-integral. The second term is 
a stochastic integral. The most commonly used concept for a stochastic 
integral, (6) is the Ito integral. The use of SDE and the Ito integral are funda-
mental concepts of modern mathematical finance, see, e.g. Mikosch (1998). 
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In some cases an invariant distribution of a diffusion process exists. In 
such cases the density of the invariant distribution is given by:  
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One of the stylized facts of exchange rates is the heavy-tail feature. A naive 
approach to capture such a heavy-tail phenomena is to use a diffusion 
process that has a heavy-tail distribution as its invariant distribution. An 
example of such a process is:  
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The invariant distribution of the process (10) is:  
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which has power tails. A numerical visualization of (10) is easily done by use 
of the Euler scheme for SDE.  

A Literature Survey of Exchange Rate Models 

Exchange Rate Models 
Numerous exchange rate empirical models have been developed since the 
fall of the Brenton Wood System in 1973. In addition to that several 
theoretical models have been developed to intuively describe the relationship 
between exchange rates and other economic variables. There is the 
Purchasing Power Parity (PPP) model,  

 
 ,ˆ= 0 tt pS +β   (12) 

Where s  is the log exchange rate, p  is the log price level (CPI), and  
denotes the inter country difference. The models grow in sophistication like 
the Sticky Price model,  
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 tttttt uiymS +++++ πβββββ ˆˆˆˆ= 43210  (13) 

  
where m  is log money, y  is log real GDP, i  and π  are interest and 

inflation rate and u  is a residual noise. A generic productivity differential 
exchange rate model is build under the notion of productivity differential 
explain the movement in the real and nominal exchange rate. Those classes 
of models are defined in the following manner:  

 

 tttttt uziymS +++++ ˆˆˆˆ= 43210 βββββ  (14) 

 
The difference between 14 and 13 is that 14 discards the inflation rate or 

the Purchasing Power Parity and replace the relationship with relative 
productivity differential. Although both equations share many of the same 
relationships the fundamental difference is the 13 holds that PPP holds in 
the long run, whereas 14 makes no such assumption. 

The next model of exchange rate consists of factoring familiar 
relationships  

tttttttt unfatotgdebtrpS +++++++
^^^

ˆˆˆ= 543210 ββββωββ  (15) 
 
where ω  is relative price of nontradeable, r  is the real interest rate, 

gdebt  is the ratio of government debt to national GDP, tot  is the log terms 
of trade and nfa  is the net foreign asset. Models based upon this framework 
have been the predominant approach to determining the rate at which 
currencies will gravitate to over some intermediate horizon, especially in the 
context of policy issues.We do not go into the details of the model 
specification, for a detailed discussion on the model specification their 
sources and application (see Cheung, Menzie, & Garcia-Pascual, 2005). 

In addition to the above theoretical models, we surveyed research where 
Exchange Rate is modeled and analyzed, the methods used include but not 
limited to Ordinary Least Squares, Cross Section, ARCH, GARCH, 
Cointegration, Gravity Models etc. For a more detailed catalogue of the 
methods used see Ozturk (2006). The premise of most of these analysis is to 
explain the deviation in exchange rate to another exogenous variable such as 
trade or productivity or price levels, we show in the paper that the path of 
exchange rates of micro currencies like ISK are significantly affect by the 
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unpredictable "white noise" rather than the intuitive usually suspect 
economic variables. 

We believe this is an import distinction as policy related to the economic 
variables that relate to exchange rates are typically used as levers to smooth 
the exchange rates, however if the significance of those economic variables 
are minimized then policy related to those economic variables don't matter 
in determining the path of the exchange rates. The regime that was in place 
in Iceland since 2002 was a flexible open currency system, the inflation or 
Purchasing Power Parity in that regime was controlled using the interest 
rates, however the inflation rate never responded to target levels set by the 
Central Bank of Iceland since the launch of the open market system. On the 
contrary Iceland became one of the high interest bearing countries where the 
interest rate offered by the Central Bank of Iceland reached a level as high as 
15% and the corresponding inflation at 12%. 

Approach 

We argue that the Icelandic Krona a micro currency follows a power law. We 
have simulated a diffusion process as described by 10 and compare the 
statistics associated with that process to the de trended (Mean   0) log ISK-
USD exchange rate. In addition, we have broken the ISK exchange rate into 
3 distinct regimes and compare the statistics of each regime to the naturally 
occurring Power Law distribution. We have sourced the daily exchange rate 
data from the Central Bank of Iceland's time series data from the year 1980 
to September 8, 2009. We choose 1.2  value for κ  and 0.87  value for σ  
in the equation 10 and simulated 10000  observations. We give the 
illustration of the generated moments in the following Table 1 and Figures 1, 
2, 3, 4 and 5. 
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Table 1. Summary Statistics 
Moments All data Reg 1 diff Reg 2 diff Reg 3 diff X 

Mean 0.00026 0.00052 0.00011 0.00023 -0.00026 

Variance 6.57e-05 1.89e-05 1.99e-05 0.00016 6.01e-05 

Kurtosis 208.08 74.68 5.27 04.24 16.30 

Skewness 1.38 4.68 0.34 0.93 -1.19 

  
The moments were calculated for difference between two adjacent 

observation of the entire time series(All data = 1981-01-01 to 2009-09-08) , 
regime 1 (Reg 1 diff = 1981-01-01 to 1988-05-11), regime 2 (Reg 2 diff 
=1988-05-16 to 2000-07-12), regime 3 (Reg 3 diff = 2000-07-13 to 2009-09-
08) and the simulated Diffusion Process (X). We observe that the first and 
the second moments for all the models is comparable to the respective 
moments of the diffusion process, which we know follows a power law. The 
Kurtosis of the models are again quite high and comparable to the diffusion 
process. Same conclusion can be drawn while examining the plots given in 1 
for the diffusion process and 2, 3, 4 and 5 for the entire time series, regime 1, 
regime 2 and regime 3 respectively.  
 

 
Figure 1. Path of Diffusion Process 
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Figure 2. Difference of the Entire Time Series 

 

Figure 3. Regime 1 
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Figure 4. Regime 2 

Figure 5. Regime 3 
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Conclusion 

The comparison between the observed ISK exchange rates and the diffusion 
process is important because if we are able to conclude that micro currencies 
tend to follow a Power Law kind of distribution then the policies and 
institutions that support the currency need to brace themselves for the wide 
fluctuations that can occur more frequently under the Power Law. We take 
the example of ISK to illustrate that, our approach is one of the several 
methods to draw attention to a different way to look at the problem 
associated with micro currencies and Power Law distributions. 
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Hefur þjálfun starfsmanna NOVA 
jákvæð áhrif á viðhorf viðskiptavina?  
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Einar Ingi Hrafnsson 
Valdimar Sigurðsson1 

 

Fyrirtækið Nova sérhæfir sig í þriðju kynslóðar (3G) farsímum og 
netþjónustu (Nova, e.d.a). Nova rekur 5 verslanir víðsvegar um landið og 
vefverslunina www.nova.is. Fyrirtækið er þekkt fyrir nýstárlegar og 
skemmtilegar aðferðir við markaðsstarf og þjónustu við viðskiptavini. Nova 
hefur verið brautryðjandi á sviði fjarskiptafyrirtækja með notkun háhraða 
netaðgangs í gegnum farsíma. Markaðshlutdeild Nova á farsímamarkaði er 
12% og fjöldi viðskiptavina er 40.000 (Nova, e.d.b). Í kjölfar aukinnar 
samkeppni á símamarkaði á undanförnum árum hefur þjónustuþáttur 
símafyrirtækja orðið sífellt mikilvægari. Símafyrirtækið Nova vill bjóða 
viðskiptavinum sínum upp á betri þjónustu. Upplifun viðskiptavina til að 
mynda á viðgerðarþjónustunni hefur verið misjöfn og skortir meiri kunnáttu 
hjá starfsmönnum fyrirtækisins í að þjónusta viðskiptavini. Vilji Nova er að 
bjóða upp á góða viðgerðarþjónustu og byggja upp langtíma samband á milli 
sín og viðskiptavina (Margrét Tryggvadóttir [sölu- og þjónustustjóri Nova] 
munnleg heimild). 

Hjá mörgum fyrirtækjum er lögð meiri áhersla á að eignast nýja 
viðskiptavini frekar en að þjóna betur þeim sem fyrir eru (Scheuing, 1997). 
Innan Nova er verið að reyna að breyta þessari hugsun með því að bjóða 
núverandi viðskiptavinum upp á betri þjónustu (Margrét Tryggvadóttir 
munnleg heimild, 12. febrúar 2009). Nýjum viðskiptavinum hafa verið 
boðnir gull og grænir skógar fyrir að koma í viðskipti, á meðan núverandi 
viðskiptavinir hafa þurft að sætta sig við minni þjónustu. Oftast er ástæðan 
sú að sölufólk fær bónusa fyrir hvern nýjan viðskiptavin og hugsar því meira 
um að ná í nýja viðskiptavini heldur en að þjónusta þá sem fyrir eru (Ragnar 
                                                                          
1  Rannsókn þessi er afsprengi samstarfs Nova og viðskiptadeildar HR. Höfundar þakka 

Margréti Tryggvadóttur, sölu og þjónustustjóra, og Liv Bergþórsdóttur, framkvæmdastjóra 
Nova fyrir stuðning við rannsóknina.  
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Sverrisson [söluráðgjafi fyrirtækjaþjónustu Nova] munnleg heimild, 17. 
febrúar 2009). Mikilvægt er því fyrir fyrirtæki eins og Nova að byggja upp 
markaðssamband á milli viðskiptavina og fyrirtækisins. Í markaðssambandi 
notast fyrirtæki við mismunandi aðferðir og tækni til að byggja upp 
langtímasamband við viðskiptavini. Þannig reyna fyrirtæki að halda 
núverandi viðskiptavinum í viðskiptum við fyrirtækið og auka þar með 
möguleika á auknum hagnaði í framtíðinni (Grönroos, 1999). Rannsóknir 
hafa sýnt að það er ódýrara fyrir fyrirtæki að halda í núverandi viðskiptavini 
heldur en að ná sér í nýja (Woodruff, 1997). 

Meginmarkmið símafyrirtækisins Nova er að byggja upp traust og búa til 
sterkt viðskiptasamband á milli sín og viðskiptavina (Margrét Tryggvadóttir 
munnleg heimild, 12. febrúar 2009). Í framhaldi af því er viðskiptavinur 
fyrirtækisins líklegri til að fyrirgefa þjónustubrest í viðgerðarferlinu. 
Samkvæmt Zeithaml, Bitner og Gremler (2009) þá er til góð leið að byggja 
upp traust. Það er að líta á viðskiptasambandið sem lærdómsferli og í hvert 
skipti sem fyrirtækið á í samskiptum við viðskiptavini þá er tilvalið fyrir 
fyrirtækið að læra eitthvað nýtt um hann. Viðskiptavinurinn er mun líklegri til 
að endast í viðskiptasambandinu ef hann skynjar að fyrirtækið er tilbúið að 
uppfylla þarfir hans og kröfur. Fyrirtæki sem endurbætir og þróar þjónustu 
sína eftir óskum og þörfum viðskiptavinarins getur dregið úr hættu á að 
viðskiptavinurinn leiti til samkeppnisaðilans. 

Markmið rannsóknarinnar er að athuga hvort þjálfun starfsmanna Nova 
hafi jákvæð áhrif á skynjun neytenda á viðgerðarþjónustu fyrirtækisins. Út frá 
þessu var eftirfarandi tilgáta sett fram. 

Tilgáta: Þjálfun starfsmanna Nova hefur jákvæð áhrif á viðgerðarþjónustu 
fyrirtækisins. 

Aðferð 

Þátttakendur 
Rannsóknin náði til 160 viðskiptavina sem hafa farið með símann sinn í 
viðgerð hjá Nova og hafa því átt í ákveðnu sambandi við starfsfólk 
fyrirtækisins og kynnst þeirri þjónustu sem símafyrirtækið býður upp á. 
Hringt var í 174 viðskiptavini en eingöngu 160 höfðu færi á að svara 
könnuninni og svarhlutfall því 91,5%. Um var að ræða tvískipt úrtak, annars 
vegar viðhorf 120 viðskiptavina (55 konur og 65 karlar), sem höfðu farið 
með símann sinn í viðgerð hjá fyrirtækinu, fyrir þjálfun á starfsmönnum, og 
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hins vegar viðhorf 40 viðskiptavina (22 konur og 18 karlar), sem farið höfðu 
með símann í viðgerð eftir að starfsmenn höfðu fengið þjálfun. Ástæðan 
fyrir því að mun fleiri þátttakendur voru í seinni hópnum, það er að segja 
eftir að þjálfun hafði verið framkvæmd, er að ekki tókst að hafa samband við 
fleiri vegna tímaskorts rannsakenda. 

Þjálfun 
Eftir að spurningalisti hafði verið lagður bæði fyrir starfsmenn og viðskipta-
vini Nova og hann greindur var samin þjálfunaráætlun fyrir þjónustu-
starfsmenn fyrirtækisins út frá þeim niðurstöðum sem listinn leiddi í ljós. 
Niðurstöður voru kynntar fyrir starfsmönnum og ný boðorð innleidd fyrir þá 
að vinna eftir. Þjálfunin hafði það að markmiði að þjálfa starfsmenn Nova í 
bættri þjónustulund og til enn jákvæðara viðhorfs í garð viðskiptavina, sem í 
kjölfarið gæti þá leitt af sér meiri ánægju þeirra. Þjálfunin fór fram í 
húsakynnum Nova og var í fyrirlestrarformi.  

Námskeiðið tók fjóra daga og var haldið á vinnutíma starfsmanna og tók 
11/2 klukkustund í hvert skipti. Þjálfunin fór þannig fram að tveir viðgerðar-
fulltrúar Nova, Sigurður Helgi Harðarson og Unnur Ósk Örnólfsdóttir héldu 
fyrirlestur fyrir starfsmenn fyrirtækisins undir leiðsögn Margrétar Tryggva-
dóttir sölu- og þjónustustjóra Nova. Fyrirlesturinn innihélt nýjar leiðir fyrir 
starfsmenn fyrirtækisins að vinna eftir og voru þær byggðar á niðurstöðum 
frá spurningalista og ákveðnum áherslum frá fyrirtækinu sjálfu og 
rannsakendum. Í framhaldinu voru starfsmenn svo beðnir að vinna eftir 
þessum nýju leiðum með það að markmiði að nálgast viðskiptavininn betur 
og bjóða upp á enn betri þjónustu. 

Rannsóknarsnið 
Rannsóknin fór fram í verslunum Nova, þar sem viðskiptavinir eru í mestum 
samskiptum við starfsmenn fyrirtækisins. Notast var við A-B einliðasnið í 
rannsókninni og viðhorf neytenda til viðgerðarþjónustu Nova kannað bæði 
fyrir þjálfun á starfsmönnum (A) og svo aftur eftir að starfsmenn höfðu 
fengið þjálfun frá rannsakendum og starfsmönnum Nova (B). A-B snið 
hentar vel fyrir rannsóknir eins og þessa þar sem ekki á að snúa íhlutun til 
baka og þjálfun starfsmanna Nova á að vera til frambúðar. Helsti veikleiki A-
B sniðs er að aðrar breytur en íhlutunin sjálf geta haft áhrif á árangur 
(Cooper og Schindler, 2008). 
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Framkvæmd 
Rannsóknarverkefnið hófst með viðtölum rannsakenda við starfsmenn 
Nova, þar sem fyrir lágu nokkrar spurningar um fyrirtækið og starfsmenn 
beðnir um að tjá sig opinskátt um hvað væri gert vel innan fyrirtækisins og 
hvað mætti gera betur. Starfsmenn vissu frá upphafi að um nafnlaust úrtak 
væri að ræða. Út frá þessum viðtölum og fundum rannsakenda með Margréti 
sölu- og þjónustustjóra Nova var búinn til spurningalisti, með það að 
leiðarljósi að bæta viðgerðarþjónustu Nova.  

Spurningalistinn var í framhaldinu lagður fyrir viðskiptavini Nova í 
tvígang með það að markmiði að kanna viðhorf viðskiptavina til þjónustu 
fyrirtækisins og hvort breytingu mætti sjá á viðhorfi viðskiptavina til 
viðgerðarþjónustu Nova fyrir og eftir þjálfun. Fyrst var spurningalistinn 
lagður fyrir vikuna 8. - 15. mars, fyrir þjálfun, og viðhorf viðskiptavina sem 
farið höfðu með símann sinn í viðgerð hjá Nova síðastliðna sex mánuði 
könnuð. Sami spurningalisti var svo aftur lagður fyrir 3. – 6. maí, eftir að 
þjálfun hafði átt sér stað, og viðhorf viðskiptavina sem komið höfðu með 
símann sinn í viðgerð kannað. Spurningalistinn var lagður fyrir í gegnum 
síma og tók hvert skipti um 4-6 mínútur. Þátttakendum var í upphafi tilkynnt 
að um rannsóknarverkefni í samvinnu við símafyrirtækið Nova væri að ræða 
og að ekki væri hægt að rekja einstök svör til þátttakenda.  

Eftir að spurningalistinn hafði verið lagður fyrir viðskiptavini í fyrra 
skiptið var samin áætlun um þjálfun fyrir starfsmenn Nova. Niðurstöður úr 
spurningalista og ákveðnar áherslur frá rannsakendum voru hafðar til 
hliðsjónar við gerð þjálfunaráætlunarinnar, en þjálfunin sjálf var að öðru leyti 
samin af Margréti sölu- og þjónustustjóra Nova ásamt tveimur viðgerðar-
fulltrúum fyrirtækisins. Þjáflunin var í formi fyrirlesturs og fór hann fram 
dagana 27. – 30. apríl í húsakynnum Nova í Lágmúla. Á hvern fund mættu 8 
– 12 starfsmenn fyrirtækisins og tók hver fyrirlestur um það bil 11/2 
klukkutíma. Tveir starfsmenn Nova stjórnuðu fyrirlestrinum og hófst hver 
fyrirlestur á verklegri æfingu, þar sem starfsmönnum var skipt upp í tveggja 
manna hópa og hver hópur látinn vinna saman við að leysa þrjú raunhæf 
viðfangsefni. Hóparnir voru látnir vinna á tölvu með upplýsingar úr CRM 
kerfi fyrirtækisins til hliðsjónar. Verkefnið fólst í því að leysa þrjú 
raunveruleg vandamál úr daglegu starfi starfsmanna Nova: 

1. Viðskiptavinur kemur inn í verslun með bilaðan síma.  
2. Viðskiptavinur hringir í þjónustuver vegna síma sem er 

í viðgerð. 
3. Viðskiptavinur kemur að sækja síma úr viðgerð. 
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Starfsmenn voru látnir kynna sína lausn eftir að þeir höfðu skrifað niður 
svör sín við vandamálunum. Út frá hverju vandamáli myndaðist svo umræða 
sem var leidd af stjórnendum þjálfunarinnar, og reyndu þeir að beina 
starfsmönnum inn á rétta aðferð við að leysa vandamálið. Í lok umræðunnar 
var starfsmönnum afhent blað með nýjum aðferðum til að leysa þessi þrjú 
vandamál. Í framhaldinu af þessum æfingum fjölluðu stjórnendur fyrirlestrar-
ins um þau gildi sem símafyrirtækið Nova ætlast til að starfsmenn fyrirtækis-
ins tileinki sér. Starfsmönnum var tjáð hvernig best væri að nálgast 
viðskiptavini, eftir hvaða leiðum og á hvaða hátt. Starfsmenn voru í kjölfarið 
beðnir að vinna eftir tilmælum þjálfunaráætlunar, með nýjar aðferðir að 
leiðarljósi í samskiptum sínum við viðskiptavini. 

Niðurstöður 

Viðhorf viðskiptavina 
Til að kanna viðhorf viðskiptavina til viðgerðarþjónustu Nova var hver 
viðskiptavinur beðinn um að gefa þeim þætti einkunn á Likert kvarða, frá 
afar óánægður með þjónustuna til afar ánægður með þjónustuna. Á 
grunnskeiði þar sem viðskiptavinir fóru með símann í viðgerð fyrir þjálfun á 
starfsmönnum mátti merkja nokkra óánægju meðal viðskiptavina með 
viðgerðarþjónustu Nova. Fyrir þjálfun kom í ljós að 49.2% viðskiptavina 
voru ánægðir með viðgerðarþjónustuna, á meðan 36,7% viðskiptavina voru 
óánægðir. Þeir sem voru hvorki ánægðir né óánægðir voru 14.2%. Á mynd 1 
má sjá dreifingu svara hjá viðskiptavinum. 
 

 

Mynd 1. Viðhorf viðskiptavina til viðgerðarþjónustu Nova 
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Eftir inngrip rannsakenda kom afgerandi breyting í ljós. Í fyrsta lagi var 
almennt meiri ánægja meðal viðskiptavina eftir að þjálfun hafði átt sér stað. 
Um 77,5% viðskiptavina voru ánægðir með viðgerðarþjónustu Nova eftir að 
íhlutun (þjálfun) átti sér stað. Eingöngu 5% viðskiptavina voru óánægðir 
með viðgerðarþjónustuna og 17,5% hvorki ánægðir né óánægðir. Í öðru lagi 
þá voru fleiri viðskiptavinir afar ánægðir með viðgerðarþjónustuna eftir 
þjálfun á starfsmönnum. Notast var við t-próf til að kanna mun á viðhorfi 
viðskiptavina til viðgerðarþjónustu fyrir þjálfun (M = 4.23, SD = 1.64) og 
eftir þjálfun (M = 5.33, SD = 1.09); t (158) = -4.77, p = .00) og reyndist hann 
marktækur. Stærðin á muninum í meðaltölunum milli úrakanna fyrir og eftir 
þjálfun er hóflegur (eta squared = 0.088). Þetta er nokkuð sterkt (eins og mynd 
1 gefur til kynna) sé tekið tillit til þess hve erfitt er að fá marktækan mun hjá 
litlu úrtaki.  

Tafla 1 tekur saman niðurstöður spurninga úr spurningalistanum. Þær 
spurningar sem voru með Likert kvarða sýna meðaltöl og staðalfrávik hverrar 
spurningar fyrir sig, bæði fyrir og eftir þjálfun starfsmanna Nova. Í lok 
töflunnar má sjá niðurstöður tveggja spurninga með nafnbreytum fyrir og 
eftir þjálfun. 

Tafla 1. Helstu niðurstöður rannsóknar 
Fyrir 
þjálfun 

Eftir 
þjálfun 

  Meðaltal Staðal-
frávik 

Meðal-
tal 

Staðal-
frávik 

Viðhorf til viðgerðarþjónustu Nova 4.23* 1.64* 5.33* 1.09* 
Viðhorf til heildarþjónustu Nova  5.28 1.32 5.73 0.91 
Starfsmaður Nova brást fljótt við 3.83* 1.10* 4.47* 0.67* 
Viðskiptavinur mæli með þjónustu 
Nova 4.06** 1.19** 4.42** 0.75** 

Hversu langur eða stuttur var 
viðgerðartíminn 2.53* 1.12* 3.5* 1.01* 

 Stóðst Stóðst 
ekki Stóðst Stóðst 

ekki 
Stóðst uppgefinn viðgerðartími 
starfsmanns 50,8%* 43,3%* 80%* 2,5%* 

Viðskiptavini Nova var boðinn 
lánssími 82,5%** 17,5%*

*  95%** 5%** 

  * p < 0.05. 
  ** p < 0.10. 
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Tillögur frá viðskiptavinum 
Við gerð rannsóknar var viðskiptavinum gefinn kostur á að tjá skoðun sína á 
því hvað Nova mætti gera til að bæta þjónustu sína og hvað mætti fara betur 
í samskiptum þeirra við starfsmenn fyrirtækisins (sjá töflu 2).  
 
Tafla 2. Það sem Nova mætti bæta  
  Fyrir þjálfun Eftir þjálfun 

Hroki í starfsmönnum 6 0 
Starfsfólk ekki nógu vel upplýst og ósamræmi á milli 
starfsmanna 13 2 

Bjóða upp á að afrita gögn 5 1 

 
Fram kemur í niðurstöðum úr spurningalista að ein helsta breytingin á 

þjónustu Nova sem viðskiptavinir óskuðu eftir var að starfsmenn 
fyrirtækisins væru betur upplýstir um viðgerðarferlið og meira samræmi væri 
á milli starfsmanna. Þjálfun á starfsmönnum skilaði samkvæmt töflu 2 betur 
upplýstum starfsmönnum og meira samræmis á milli starfsmanna. Eins og sjá 
má telja aðeins tveir aðspurðir viðskiptavinir Nova að starfsfólk fyrirtækisins 
sé ekki nógu vel upplýst og að ósamræmi sé á milli þeirra eftir að þjálfun 
hefur átt sér stað. 

Umræða 

Rannsóknin sýnir að þjálfun starfsmanna Nova hefur jákvæð áhrif á viðhorf 
viðskiptavina til viðgerðarþjónustu fyrirtækisins. Í flestum tilfellum kemur 
fram marktækur munur á svörum við sömu spurningum fyrir og eftir þjálfun 
starfsmanna og rannsóknin sýnir að þjálfun starfsmanna hefur jákvæð áhrif á 
viðhorf viðskiptavina til viðgerðarþjónustu Nova.  

Markmið þjálfunar er að starfsmenn læri og tileinki sér ákveðna þekkingu, 
hæfileika og hegðun sem á að nýtast þeim í starfi (Noe, Hollenbeck, Gerhart 
og Wright, 2003). Við þjálfun starfsmanna Nova eykst ekki aðeins álit 
viðskiptavina á viðgerðarþjónustu fyrirtækisins, heldur er marktækur munur á 
hversu fljótt og örugglega starfsmenn Nova bregðast við þörfum 
viðskiptavina fyrir og eftir þjálfun. Niðurstöðurnar sýna að með þjálfun er 
hægt að auka viðbragðsflýti starfsmanna og því mikilvægt fyrir Nova að 
halda þjálfun starfsmannanna áfram. Ánægður viðskiptavinur er líklegri til að 
halda áfram viðskiptum við fyrirtækið og að segja öðrum frá heldur en 
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viðskiptavinur sem er ósáttur við þá þjónustu sem honum var veitt (Young 
og Aitken, 2007). Almennt fannst viðskiptavinum uppgefinn viðgerðartími 
hafa staðist eftir þjálfun á starfsmönnum. Hins vegar er áhyggjuefni fyrir 
Nova hversu margir viðskiptavinir fengu ekki gefinn upp neinn viðgerðar-
tíma þrátt fyrir þjálfun og má merkja mikinn mun á því fyrir og eftir þjálfun. 
Þarna hefur þjálfuninn ekki skilað því sem af henni var ætlast og mikilvægt 
að hafa þetta í huga við gerð næstu þjálfunaráætlunar fyrir starfsmenn.  

Rannsóknin sýnir að þjálfun starfsmanna Nova virðist hafa víðtækari 
áhrif en á viðbragðsflýti starfsmanna eingöngu. Eins og fram kom hér að 
ofan þá eykst almenn þekking starfsmanna með þjálfun, sem skilar sér í 
bættu viðhorfi viðskiptavina til viðgerðarþjónustu fyrirtækisins. Enda þótt 
niðurstöður sýni ekki marktækan mun á viðhorfi viðskiptavina til 
heildarþjónustu Nova þá er augljóslega hægt að túlka niðurstöður á þann veg 
að heildarþjónusta fyrirtækisins batnar. Áhugavert væri að skoða frekar 
hvaða áhrif þjálfun starfsmanna hefur á heildarþjónustu fyrirtækja með stærra 
úrtaki. Þetta undirstrikar mikilvægi þess að gera frekari rannsóknir á áhrifum 
þjálfunar á þjónustu fyrirtækja og skoða nánar hvaða heildaráhrif þjálfun 
hefur á fyrirtæki.   

Verkefnið var unnið í samvinnu við símafyrirtækið Nova. Rannsóknin 
sýnir að þjálfun starfsmanna fyrirtækisins virkar og viðgerðarþjónusta 
fyrirtækisins batnar til muna við þjálfunina. Rannsóknin hjálpar Nova með 
þjálfun á starfsmönnum fyrirtækisins og í framhaldinu er auðvelt fyrir 
fyrirtækið að byggja upp nýja þjálfunaráætlun fyrir starfsmenn og setja sér ný 
þjálfunarmarkmið. Samkvæmt niðurstöðum þá er greinilegt að þjálfunin 
hefur jákvæð áhrif á viðgerðarþjónustu fyrirtækisins og þess vegna nauðsyn-
legt að halda áfram á þessari braut og bæta viðgerðarþjónustu fyrirtækisins 
enn meira með nýrri og endurbættri þjálfunaráætlun. Athyglisvert væri að 
gera frekari rannsóknir á þjálfun starfsmanna og skoða viðhorf viðskiptavina 
til heildarþjónustu Nova í stærra úrtaki. 

Rannsóknin hefur þann styrkleika að svarhlutfallið er mjög hátt. Af þeim 
174 viðskiptavinum Nova sem rannsakendur höfðu samband við þá svöruðu 
160. Svarhlutfallið er með öðrum orðum 91,5%. Þetta er mikill styrkleiki 
rannsóknarinnar og eykur réttmæti og áreiðanleika hennar. Samkvæmt 
niðurstöðum þá er munur á viðhorfi viðskiptavina til viðgerðarþjónustu 
fyrirtækisins fyrir og eftir þjálfun. Þar með er hægt að alhæfa um niðurstöður 
rannsóknarinnar og fullyrða að þjálfun starfsmanna Nova hafi haft jákvæð 
áhrif á viðgerðarþjónustu fyrirtækisins. Líklegt má telja að önnur þjónustu-
fyrirtæki geti stuðst við rannsóknina til að sýna fram á notagildi þjálfunar 
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starfsmanna, til að auka jákvæða upplifun viðskiptavina og bæta viðgerðar-
þjónustu fyrirtækisins. 

Rannsóknaspurningin sem lagt var upp með í þessu verkefni var eftir-
farandi: Hefur þjálfun starfsmanna Nova jákvæð áhrif á viðgerðarþjónustu 
fyrirtækisins? Niðurstöður rannsóknar svara þessari spurningu afdráttarlaust 
játandi. Hins vegar er nokkur munur á niðurstöðunum eftir því hvaða þáttur 
í viðgerðarþjónustu fyrirtækisins á í hlut. Þegar litið er á viðhorf viðskipta-
vina fyrirtækisins til viðgerðarþjónustunnar þá er hún meiri eftir þjálfun 
starfsmannanna en fyrir hana. Viðhorf gagnvart ýmsum öðrum þáttum í 
viðgerðarþjónustunni taka svipuðum breytingum við þjálfun starfsmanna, 
svo sem viðbragðsflýti viðgerðarþjónustunnar. Áhrif þjálfunarinnar á 
almennt viðhorf viðskiptavina til fyrirtækisins, eru einnig jákvæð, þótt þau 
reynist ekki marktæk við p < .05. Sama er að segja um líkur á að viðskipta-
vinur mæli með fyrirtækinu við aðra. Þar sem þessi rannsókn hefur sýnt að 
þjálfun starfsmanna í viðgerðarþjónustunni hafði jákvæð áhrif á viðhorf 
viðskiptavina gagnvart viðgerðarþjónustunni liggur beint við að álykta að full 
ástæða sé til að halda þessari þjálfun áfram og endurbæta hana eftir föngum. 
Sömuleiðis er íhugunarefni hvort ekki sé líklegt til árangurs að taka upp 
hliðstæða þjálfun í öðrum deildum fyrirtækisins, einkum þeim sem eiga mikil 
samskipti við viðskiptavini fyrirtækisins. 

Flestir viðskiptavinir Nova þurfa sjaldan að kvarta undan þjónustu 
fyrirtækisins. Það er ekki fyrr en sími viðskiptavina bilar að það byrjar að 
reyna á viðgerðarþjónustu fyrirtækisins. Þess vegna er mikilvægt fyrir 
símafyrirtækið að sinna þessum viðskiptavinum vel og eins fljótt og mögulegt 
er. Hafa ber í huga að þessir viðskiptavinir reyna virkilega á þjónustu Nova 
þar sem aðrir viðskiptavinir upplifa sjaldan einhvern þjónustubrest. Því er 
það forgangsatriði að þessum viðskiptavinum sé sinnt vel og að viðgerðar-
þjónusta Nova sé góð.  
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Í skrifum sínum hélt bandaríski hagfræðingurinn Milton Friedman (1970) því 
fram að fyrirtæki bæru ekki samfélagslega ábyrgð umfram verðmæta- og 
atvinnusköpun, skattgreiðslur og framfylgni við lög og reglur. Fyrirtækjum 
bæri af þeim sökum ekki að styrkja góðgerðastarf; slíkt væri kostnaðarsöm 
sýndarmennska og alfarið utan sérþekkingar kaupsýslumanna. Archie Carrol 
(1999) áleit ábyrgð fyrirtækja mun víðtækari; bein eða óbein fjárframlög 
fyrirtækja til tiltekinna málefna væru til að mynda eðlileg og hluti af 
samfélagslegri ábyrgð þeirra - en þó aðeins ef efnahagslegar, lagalegar og 
siðferðilegar undirstöður fyrirtækis væru traustar og það aflögufært. Á 
síðustu árum hafa fjölmargir aðilar talað fyrir innleiðingu rekstrarstefnu sem 
leggur áherslu á frammistöðu umfram ofangreinda þætti. Slík frammistöðu-
bót getur lotið að sjálfbærni, mannréttindum, jöfnuði, samráði við alla 
hagaðila, gegnsæi og lýðræði (Elkington, 2007; Gibson, 2007; Marrevijk, 2003 
). Regnhlífarhugtakið „samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja1“ (Corporate Social 
Responsibility) eða CSR eftir upphafsstöfum þess á ensku, er yfirleitt notað í 
umræðu um öll ofangreind sjónarmið.  

Skilningur og beiting hugtaksins „samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja“ í 
íslenskri fjölmiðlaumræðu – ekki síst fyrir og eftir efnahagshrun haustið 2008 
– var nýlega til rannsóknar (Dagný Arnarsdóttir, 2009). Úrtak rannsóknar-
innar samanstóð af 378 umfjöllunum í 17 fjölmiðlum og voru aðferðir 
megindlegar og eigindlegar. Skilningur hugtaksins reyndist víður, óljós og 
stangaðist jafnvel á. Þrátt fyrir ólíkar áherslur á milli ára skiptist 
túlkun/notkun hugtaksins, heilt á litið, nokkuð jafnt á milli a) siðferðilegrar 

                                                                          
1  Aðrar þekktar tilraunir til þýðingar hugtaksins eru „samfélagsábyrgð fyrirtækja“, „félagsleg 

ábyrgð fyrirtækja“ og „samfélagslega ábyrgur rekstur“. Í þessari grein verður notast við 
algengustu þýðingu hugtaksins, „samfélagslega ábyrgð fyrirtækja“, auk skammstöfunar-
innar „CSR“. Greinarhöfundar vilja með þessu virða þá hugtakahefð sem skapast hefur en 
benda þó jafnframt á mikilvægi frekari hugtakamótunar á þessum vettvangi.  
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ábyrgðar eða ábyrgðarleysis fyrirtækja á samfélagi, b) styrkveitinga nafn-
greindra fyrirtækja/vörumerkja til valinna málefna og c) sjálfbærni og ábyrgð 
í grunnstarfsemi og rekstrarstefnu (Dagný Arnarsdóttir, 2009). Hin óljósa 
túlkun undirstrikar nauðsyn frekari hugtakamótunar í fræðunum. Ennfremur 
bendir flest til þess að efnahagshrunið árið 2008 hafi leitt hugtakið 
„samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja“ í verulegar ógöngur; hin vel kynntu 
fjárframlög fyrirtækja til ýmissa málefna nefndust iðulega „samfélagsleg 
ábyrgð fyrirtækja“ í fjölmiðlum. Færa má rök fyrir því að sum þessara 
fyrirtækja, einkum í fjármálageiranum, hafi á sama tíma sýnt ósjálfbæra og 
samfélagslega óábyrga hegðun í grunnstarfsemi sinni. Slíkt hafi ekki aðeins 
leitt til snöggra endaloka slíkra styrkveitinga, heldur til víðtæks efnahags- og 
samfélagsskaða. Af þessum sökum er brýnt að hefja orðræðu um þá kosti og 
galla sem myndu felast í breyttri hugtakanotkun. Höfuðmarkmið greinar 
þessarar er því að varpa ljósi á stöðu, og vinda ofan af þeim ógöngum, sem 
hugtakið „samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja“ virðist komið í árið 2009. Í þessari 
grein verður því spurt: Hvað mælir með og á móti áframhaldandi notkun 
orðasambandsins „samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja“ í íslenskri umræðu um 
samfélags-, efnahags- og umhverfismál í rekstrarstefnu fyrirtækja? 

Til að svara ofangreindri spurningu verður fyrst stiklað á stóru varðandi 
stöðu og grundvallartúlkanir hugtaksins á alþjóðavettvangi. Því næst verður 
staða hugtaksins á Íslandi skoðuð lítillega og dæmi tekin af notkun þess í 
íslenskri fjölmiðlaumræðu í samhengi við a) siðferðilega ábyrgð fyrirtækja á 
samfélagi, b) málefnastuðning fyrirtækja og c) sjálfbærni í rekstri. Loks eru 
framtíðarmöguleikar hugtaksins „samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja“ í núverandi 
eða breyttri mynd ræddir, sem og kostir og ókostir breytts tungutaks. Þar sem 
greinin er stutt er hvorki hægt að fjalla ítarlega um stöðu alþjóðlegrar 
þekkingar né orðræðu. Ekkert verður fjallað um hinn gríðarstóra alþjóðlega 
vettvang innleiðingar samfélagslegar ábyrgðar, svo sem CSR miðstöðvar, 
samtök, sáttmála og leiðbeiningar.  

Alþjóðlegar skilgreiningar og túlkanir:Hvað á að liggja til 
grundvallar? 

Þrátt fyrir fjölmargar skilgreiningar er engin viðtekin, alþjóðleg skilgreining til 
á hugtakinu „samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja“. Sú sem kemst næst því að vera 
viðtekin innan heillar heimsálfu er skilgreining Framkvæmdastjórnar ESB. 
Hún kom fyrst fram í Grænbók Framkvæmdastjórnar árið 2001 og var 
ítrekuð í CSR skýrslu Framkvæmdastjórnar árið 2006:  
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CSR er þegar fyrirtæki flétta, að eigin frumkvæði, samfélagslega og umhverfislega 
hagsmuni inn í daglega starfsemi, sem og samskipti sín við hagaðila.2 (European 
Commisson, 2001; European Commisson, 2006).   

 

Í skilgreiningu Framkvæmdastjórnar ESB er lögð áhersla á hina þrjá 
stólpa sjálfbærrar þróunar og að samfélagsábyrgð fyrirtækja sé a) að 
frumkvæði atvinnulífsins og að b) fyrirtækjum beri að lýsa henni sérstaklega 
yfir (European Commission, 2006; UNDP/EC, 2007).  

Deilt hefur verið um hvað liggja eigi til grundvallar CSR; ábyrgð eða 
sjálfbær þróun. Kenningar sem ganga út frá ábyrgð atvinnulífs gagnvart 
skilgreindum hagaðilum hafa gjarnan gengið út frá píramídakenningu Archie 
Carrol (1999; 2007).3 Samkvæmt henni bera fyrirtæki ábyrgð á fjórum sviðum 
- eða í fjórum lögum á píramída: 

 
• Neðsta lagið, sem liggur til grundvallar hinum, er efnahagsleg 

ábyrgð; að rekstur fyrirtækis beri sig og það skapi verðmæti.  
• Annað lag píramídans felst í lagalegri ábyrgð; skilyrðislausri 

framfylgni við lög og að varúðar sé gætt svo fyrirtækið valdi ekki 
skaða.  

• Þriðja lagið er siðferðileg ábyrgð fyrirtækis; að fyrirtæki hafi 
fyrirfram mótaða afstöðu til mála sem ekki er hægt að leysa með 
vísan í lög, svo sem eigin siðareglur.  

• Efsta lagið, sem aðeins á rétt á sér standi fyrirtækið sína plikt í 
neðri undirstöðulögum, er stuðningur við málefni (Philanthrophy) 
sem tengjast samfélagslegum gildum og viðmiðum hverju sinni. 
Slíkt getur falist í sjálfboðamennsku starfsfólks utan vinnutíma 
og/eða fjárstuðningi við ýmis félagasamtök sem vinna að 
almannaheillamálum og/eða framlög í formi afnota af aðstöðu 
og þekkingu (Carrol, 1999; 2007).  

Archie Carrol (1999; 2007) bendir á að neðsta lagið, efnahagslega 
ábyrgðin, sé yfirleitt ekki talin til ábyrgðar fyrirtækis gagnvart sínu samfélagi; 
að hún snúi aðeins að fyrirtækinu sjálfu. Carrol er slíkri túlkun ósammála og 

                                                                          
2  „A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their 

business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis.“ 
3  Nefna má einnig þrjár gerðir nálgunar á ábyrgð atvinnulífs gagnvart hagaðilum: a) 

Hluthafanálgun (Shareholder Approach), b) hagaðilanálgun (Stakeholder Approach) og c) 
samfélagsnálgun (Societal Approach) (Marrevijk, 2003). 
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telur brýnt að viðurkenna efnahagslega frammistöðu - að viðskiptalíkan 
fyrirtækis beri sig - sem framlag fyrirtækis til samfélags.    

Kenningar sem ganga út frá sjálfbærni rekstrar, samfélags og umhverfis 
hafa komið fram á síðustu árum. „Sjálfbærni í rekstri“ (Corporate Sustainability) 
er keppikefli fyrirtækja að því að tryggja eigin afkomu til lengri og skemmri 
tíma. Slíkt sé háð viðgangi lífkerfa, dafnandi samfélagi og stöðugu hagkerfi. 
Með því að láta utanaðkomandi þætti sig varða geta fyrirtæki stuðlað að því 
að viðskiptalíkan þeirra haldist viðunandi og í fullu gildi (Elkington, 2007). 
Segja má að „sjálfbærni í rekstri“ nálgist efnið á hlutlægari hátt en hinar 
hefðbundnu, siðferðilegu nálganir (Gibson, 2007). 

Talsmenn hins alþjóðlega viðskiptalífs hafa gjarnan lagt áherslu á að 
samfélagsábyrgð skili jafn miklu og lagt er til hennar; siðferðissjónarmið ein 
og sér dugi ekki til heldur verði viðskiptadæmið (business case) að ganga upp. 
CSR hefur því í æ ríkari mæli tengst vistvænum rekstri, loftslagsmálum, 
stjórnunarháttum, nýsköpun og samkeppnishæfni fyrirtækja (Elkington, 
2007; Gibson, 2007). Vísandi siðferðisorðræða er þó ennþá afar mikilvæg í 
framþróun kenninga því annars gætu fræðin staðnað (Carrol, 2007).  

Á síðustu árum hefur samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja verið aðgreind frá 
efsta lagi píramída Carrol, málefnastuðningi fyrirtækja - sem nú nefnist 
Corporate Philanthrophy. Mads Øvlisen, fyrrum stjórnarformaður danska fyrirt-
ækisins Lego, komst raunar vel að orði á málþingi sem fram fór í Reykjavík 
vorið 2008. Þar kvað hann samfélagslega ábyrgð snúast um það með hvaða 
hætti fyrirtæki skapi arð, ekki hvernig þau verji honum (Utanríkisráðuneytið, 
2008). Orð Øvlisen endurspegla vel hina nýju hugsun sem hin alþjóðlega 
CSR orðræða síðustu ára hefur getið af sér.  

Margvíslegar tilraunir hafa verið gerðar til þess að aðlaga CSR hugtakið 
breyttum tímum með nýjum hugtökum eins og sjálfbærni í rekstri (Corporate 
Sustainability), góðum stjórnunarháttum ( Corporate Governance) og fyrirtækis 
sem ríkisborgara (Corporate Citizenship). Þrátt fyrir það hefur alþjóðlega 
hugtakið Corporate Social Responsibility staðið af sér fram komnar 
breytingatillögur. Sjálft CSR hugtakið kann þó að breytast á næstunni. Í 
hvítbók Spada (2008) um sjálfbærniskýrslur FTSE 100 fyrirtækja kom fram 
skýr framþróun á hugtakanotkun á milli áranna 2007 og 2008. Árið 2008 var 
notkun hugtaksins Corporate Responsibility skyndilega orðin þrettánföld á við 
hugtakið Corporate Social Responsibility. Spada telur þetta til merkis um að 
viðkomandi fyrirtæki vilji brjótast út fyrir mörk hinnar mannhverfu hagaðila- 
og félagsnálgunar og horfa heldur heildrænt á áhrif sín á samfélag og 
umhverfi. Spada telur ennfremur að þessi breyting á orðanotkun sé mjög 
meðvituð, þar sem skýrsluhöfundar viðkomandi fyrirtækja vilji færa CSR 
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framkvæmd frá hinum óljósu og loftkenndu hugtökum tengdum 
samfélagslegri ábyrgð (Spada, 2008). Hugsanlegt er því að „ábyrgð fyrirtækja“ 
eða jafnvel „ábyrgð í rekstri“ muni framvegis eiga betur við sem þýðing hins 
breytta, alþjóðlega hugtaks Corporate Responsibility.  

Staða hugtaksins á Íslandi: Fræðiumræða og skilgreiningar 

Allmargar íslenskar lokaritgerðir á háskólastigi, sem fjalla um efnið 
samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja, liggja fyrir en fáar ritrýndar greinar hafa þó 
birst upp úr þeim lokaverkefnum. Flestir hafa skoðað efnið út frá 
viðskiptafræðilegu, lögfræðilegu eða siðfræðilegu sjónarhorni; það er að segja 
út frá nytjagildi í tengslum við ímyndarsköpun og markaðssetningu, skilningi 
fyrirtækja á hugtakinu, stöðu samfélagsábyrgðar innan íslenskrar löggjafar og 
snertiflötum þess við viðskiptasiðferði. Eigindlegar rannsóknir hafa oftast 
beinst að fyrirtækjum og fjárfestum (Dagný Arnarsdóttir, 2009). Nokkrar 
ritrýndar greinar hafa þó birst um efnið hér á landi. Halldór Reynisson (2005) 
skoðaði viðskiptasiðferðilega orðræðu í tengslum við samfélagslega ábyrgð 
fyrirtækja og stór álitamál sem vörðuðu hagsmuni þjóðarinnar. Eva Hrönn 
Steindórsdóttir (2006) fjallaði um CSR sem viðskipta- og markaðsfræðilegt 
viðfangsefni og ræddi hin andstæðu sjónarmið innan fræðanna. Hafdís Björg 
Hjálmarsdóttir (2008) fjallaði um skilgreiningar CSR hugtaksins í alþjóðlegu 
samhengi. Páll Ásgeir Davíðsson og Þröstur Olaf Sigurjónsson (2008) 
fjölluðu um nokkur íslensk nýsköpunarfyrirtæki sem byggðu á 
samfélagsábyrgri viðskiptahugmynd. 

Ekki hefur skapast sátt um eina, ríkjandi skilgreiningu „samfélagslegar 
ábyrgðar fyrirtækja“ á Íslandi. Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja hefur verið 
skilgreind af íslenskum fagaðilum í opinberri umræðu, en misjafnt er hvað 
lagt er til grundvallar. Á heimasíðu Eþikos, miðstöðvar um samfélagsábyrgð 
fyrirtækja, er CSR hugtakið skilgreint á eftirfarandi hátt: 
 

Samfélagsábyrgð fyrirtækja (SÁF) felur í sér viðleitni fyrirtækja til þess að axla 
ábyrgð á framgangi góðs siðferðis í viðskiptum og efnahagslegri framþróun. Það 
gera þau með því að taka þátt í uppbyggingu samfélagsins og tryggja virðingu 
fyrir umhverfinu í gegnum sinn daglega rekstur (Eþikos, 2009). 

 

Skilgreining Eþikos gerir siðferði miðlægt og þar axla fyrirtæki ábyrgð á 
framgangi góðs siðferðis í viðskiptum og efnahagslegri framþróun, sbr. 
Carrol (1999). Einnig er lögð áhersla á virðingu fyrir umhverfi í daglegum 
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rekstri. Í skilgreiningu Rögnu Söru Jónsdóttur4 er málefnastuðningur 
fyrirtækja aðskilinn frá samfélagslegri ábyrgð þeirra: 

 
Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja byggir á þremur stoðum: efnahag, umhverfi og 
samfélagi og á yfirleitt við um sjálfviljugar aðgerðir fyrirtækja. [...] Samfélagsleg 
ábyrgð felst [...] ekki í því að gefa fé til góðra málefna - það er góðgerðastarf sem 
er vissulega göfugt og gott. Samfélagsleg ábyrgð felst í því að skoða hvernig 
fyrirtækjarekstur geti lagt sitt af mörkum til að bæta mannlegt samfélag og 
umhverfi (Ragna Sara Jónsdóttir, 2008, bls. 30). 

 

Skilgreining Rögnu Söru er líkari skilgreiningu ESB sem vísar í grunninn 
til hinna þriggja stoða sjálfbærrar þróunar og frumkvæðis fyrirtækja, auk 
vísunar í nýtilkomna aðgreiningu hugtaksins frá málefnastuðningi. Loks 
skilgreinir Ketill Berg Magnússon5 CSR á eftirfarandi hátt: 
 

Samfélagsleg ábyrgð snertir marga hagsmunaaðila fyrirtækja, s.s. fyrirtækið sjálft, 
stjórnendur, starfsfólk, viðskiptavini, eigendur, birgja, samfélagið og náttúruna. 
Segja má að samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja sé í fjórum lögum; efnahagsleg, 
lagaleg, siðferðileg og góðgerðaábyrgð („Fyrirtæki og samfélög hagnast þegar 
fyrirtæki taka ríka samfélagslega ábyrgð“, Hanna Þóra Hauksdóttir og Steinunn 
Ketilsdóttir, 2007, bls. 12). 

 

Skilgreining Ketils er nokkuð samhljóma píramídakenningu Archie Carrol 
(1999; 2007) á CSR hugtakinu auk mögulegrar vísunar í kenningar um 
hagaðila-, hluthafa- og samfélagsnálgun (Marrewijk, 2003).  

Þótt íslenskar skilgreiningar, ofangreindar eða aðrar sem ekki eru 
tíundaðar hér, séu ólíkar stangast þær ekki á í grundvallaratriðum. Misjafnt er 
þó hvort stuðningur fyrirtækja við málefni er talinn hluti af samfélagslegri 
ábyrgð eður ei. Hnitmiðuð fagumræða og opinber afstaða til slíkrar 
aðgreiningar myndi án efa styðja við íslenska CSR orðræðu og fræði. 
  

                                                                          
4  Ragna Sara Jónsdóttir er sjálfstætt starfandi CSR ráðgjafi á Íslandi og verkefnastjóri Nordic 

Business Outreach, verkefnis um CSR og þróunaraðstoð á vegum Utanríkisráðuneytisins og 
Þróunaráætlunar Sameinuðu þjóðanna.  

5  Ketill Berg Magnússon er viðskiptasiðfræðingur og stundakennari við Háskólann í 
Reykjavík. 
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Samhengi og notkun hugtaksins í íslenskri umræðu 

Íslensk fjölmiðlaumræða síðustu ára um hugtakið „samfélagsleg ábyrgð 
fyrirtækja“ á minna sameiginlegt með ofangreindum skilgreiningum en ætla 
mætti. Umræða um skort á samfélagslegri ábyrgð eða jafnvel samfélagslegt 
ábyrgðarleysi fyrirtækja (Corporate Social Irresponsibility) er þar áberandi, einkum 
í tengslum við brotthvarf fyrirtækja frá byggðarlögum sem háð eru fáum en 
hlutfallslega stórum vinnuveitendum. Í slíkri umræðu er yfirleitt ekki hægt að 
greina túlkun viðkomandi á samfélagslegri ábyrgð - aðeins það að á hana 
skorti. Ennfremur er mikið vitnað í kenningar Friedman (1970) í íslenskri 
fjölmiðlaumræðu, en þó af tveimur ólíkum hópum: a) Þeim sem telja 
fyrirtæki ekki bera neina ábyrgð umfram þá sem lög kveða á um, og b) þeim 
sem telja fyrirtæki bera ríkulega félagslega ábyrgð, en hana eigi ekki að axla í 
formi fjárframlaga (Dagný Arnarsdóttir, 2009).  

Í grein Halldórs Reynissonar (2005) kom fram að langvarandi og miklar 
breytingar hafi orðið á umgjörð íslensks efnahagslífs á síðustu 15 árum, en 
þó yfirleitt í fjarveru þróaðrar opinberrar orðræðu um samfélagslegt hlutverk 
fyrirtækja í hinu breytta umhverfi þeirra. Orðræða um ábyrgð atvinnulífsins 
hafi gjarnan tengst stórum álitamálum sem vörðuðu hagsmuni þjóðarinnar; 
einkum kvótakerfið, gjaldþrot stórfyrirtækja, gagnagrunn á heilbrigðissviði, 
samninga við alþjóðafyrirtæki um starfsemi á Íslandi og hlutafélagavæðingu 
ríkisfyrirtækja. Flest þessara mála hafi haft pólitíska snertifleti, ekki síst 
kvótakerfið (Halldór Reynisson, 2005). Fjölmiðlaumræða síðustu ára um 
samfélagslega ábyrgð fyrirtækja endurspeglaði gjarnan hin stóru málefni 
almennrar umræðu. Til viðbótar má nefna:  

 
• Endalok starfsemi sjávarútvegsfyrirtækja á smærri stöðum á 

landinu og þau samfélagslegu áhrif sem slíkt hafði á viðkomandi 
byggðarlög. 

• Útrás íslenskra fyrirtækja og kröfu um að allir landsmenn ættu 
að njóta ávaxta hins mikla hagnaðar þeirra, ekki bara starfsfólk 
og hluthafar. 

• Vel kynnt og há fjárframlög margra fyrirtækja til ýmissa 
almannaheillasamtaka og orðræðu um tilgang, kosti og galla 
slíkra framlaga. Frumkvæði að slíkri túlkun í umræðunni kom 
oftast frá gefendum framlaga, en einnig talsvert frá þiggjendum. 

• Þörf á gagnsæi, virðingu fyrir mannréttindum og umhverfi við 
framleiðslu varnings, góðum stjórnarháttum og skilgreindri 
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jafnréttis- og umhverfisstefnu fyrirtækja – ekki síst í ljósi 
alþjóðavæðingar íslenskra fyrirtækja (Dagný Arnarsdóttir, 2009).   
 

Í grófum dráttum má því skipta samhengi umræðu um „samfélagslega 
ábyrgð fyrirtækja“ í þrjá grunnflokka: a) siðferðileg ábyrgð fyrirtækja á 
samfélagi, b) málefnastuðning fyrirtækja og c) sjálfbærni og ábyrgð í rekstri 
(Dagný Arnarsdóttir, 2009). Í töflu eitt kemur þessi þrískipting nánar fram, 
auk dæma um notkun: 

Tafla 1. Dæmi um grunnskiptingu íslenskrar fjölmiðlaumræðu um samfélags-
lega ábyrgð fyrirtækja 

 
 
Í kjölfar efnahagshruns og stóraukinna umsvifa ríkisvalds í íslensku 

viðskiptalífi haustið 2008 urðu snarpar breytingar á fjölmiðlaorðræðu um 
samfélagslega ábyrgð fyrirtækja. Umræður skópust um samfélagslega 
ábyrgðarlaust framferði viðskiptalífs í aðdraganda efnahagshruns. Skuldsett 
fyrirtæki í einkaeigu kölluðu eftir samfélagslegri ábyrgð ríkisvaldsins á því að 
halda hjólum atvinnulífsins gangandi eftir hrun. Hugtakið var í nær þriðjungi 
tilvika ekki skýrt út, heldur sett við hlið hugtaka eins og „gilda“, „hófsemi“, 
„siðbótar“, „ráðdeildar“ og „nægjusemi“ – og sem andstæðu hugtaka eins og 
„græðgisvæðingar“ og „nýfrjálshyggju“ (Dagný Arnarsdóttir, 2009). Umræða 
um CSR sem ábyrgð og sjálfbærni í rekstri (c) hefur þó haldið velli og vel 
það. Umræða um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja sem beinan fjárstuðning 
við valin málefni (b) hefur nánast horfið, en sú þróun hófst reyndar nokkrum 
mánuðum fyrir efnahagshrun; fyrst á sviði menningarmála í ársbyrjun 2008 
en svo á sviði íþróttamála haustið 2008. Sé fjölmiðlaumræða vorsins 2009 

Grunnflokkur Samhengi tilvitnunar Tilvitnun
a) Siðferðileg ábyrgð fyrirtækja á 
samfélagi

Vitnað í umfjöllun þar sem 
nauðsyn hópuppsagna í 
fiskvinnslu vegna 
kvótaskerðingar er dregin í 
efa.

„Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki, sem bæði ráða 
kvóta og vinnslu ættu mörg hver að skoða sín 
mál betur en hingað til og velta fyrir sér 
samfélagslegri ábyrgð sinni og hvað felst í þeirri 
ábyrgð.“ „Leiðrétta þarf misréttið í samfélaginu 
og ná sátt“ (Morgunblaðið, 2007, bls. 4).

b) Málefnastuðningur fyrirtækja Vitnað í umfjöllun um 
hækkandi styrki ríkis og 
fyrirtækja til íþróttamála.

„Hefur sá stuðningur aukist með burðugri 
fyrirtækjum hér á landi enda smellpassa slíkir 
styrkir við þá samfélagslegu ábyrgð sem mörg 
fyrirtæki leitast við að sýna.“ „Ríkið þarf að gera 
enn betur“ (24stundir , 2007, bls. 34).

c) Sjálfbærni/ábyrgð í rekstri Vitnað í fréttaskýringu um 
visthæfa bíla og þau 
vandkvæði sem fylgja smæð 
bílaflotans á Íslandi.

„Það þarf að „innbaka“ fjölgun visthæfra bíla í 
stefnumótun stjórnvalda og stórfyrirtækja sem 
vilja sýna samfélagsábyrgð.“ „Hænan og eggið“ 
(Morgunblaðið, 2 007, bls. 25).
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skoðuð eru styrkir til velferðar- og líknarmála nær eina núgildandi túlkun 
samfélagslegrar ábyrgðar sem stuðningi fyrirtækja við valin málefni – annað 
tengt málefnastuðningi hefur lent á jaðrinum eða horfið. Umræða um bága 
stöðu sjávarbyggða í tengslum við skort á siðferðilegri ábyrgð fyrirtækja á 
samfélagi (a) hefur legið niðri frá sumrinu 2008. Eftir stendur hin nýja 
pólitíska endurreisnarumræða, sem og nær óbreytt túlkun CSR hugtaksins 
sem sjálfbærni og ábyrgðar í stefnu og grunnstarfsemi fyrirtækja (c) – aðrar 
túlkanir á töflu eitt hafa þrengst eða horfið um sinn (Dagný Arnarsdóttir, 
2009). En þrátt fyrir breytt samhengi hefur notkun orðasambandsins 
„samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja“ í íslenskri fjölmiðlaorðræðu ekki breyst til 
þessa – það er ennþá regnhlífarhugtak allra ofangreindra túlkana. 

Umræða: Kostir og gallar breyttrar hugtakanotkunar 

Er ofsögum sagt að hugtakið „samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja“ sé komið í 
öngstræti? Raddir þess efnis hafa tekið að heyrast frá aðilum úr geira 
auglýsinga- og kynningarmála. Eigandi auglýsingastofu telur að fyrirtæki þurfi 
að finna sér nýtt tungumál sökum breyttra þjóðfélagsaðstæðna og vísar þar til 
hugtaka á borð við „samfélagslega ábyrgð fyrirtækja“ sem hafi fengið nýja og 
neikvæða merkingu; margir telji hugtakið tákna fjárstuðning stórfyrirtækja 
sem lauk með hvelli árið 2008. Afleiðingar þess fyrir starfsemi félagasamtaka 
hafi oft verið sársaukafullar („Fyrirtæki þurfa“, 2009). Hann gerði einnig 
stöðu og framtíð hugtaksins að umtalsefni: 
 

Það er þetta með samfélagslega ábyrgð ... það fer eftir því hvernig 
samfélagi maður býr, hvaða ábyrgð maður getur tekið á samfélaginu. 
Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja núna lýtur fyrst og fremst að því að 
skapa áfram atvinnu fyrir starfsmenn sína - að reka fyrirtæki sem lifir 
af þessa tíma og þannig standa sig gagnvart sínu starfsfólki er lang-, 
lang-, langsamlega mikilvægast. („Fyrirtæki þurfa“, 2009, bls. 13.) 

 
Samkvæmt Matten, Crane og Chapple (2003) geta skilgreiningar á því 

hvað telst samfélagslega ábyrgt úrelst hratt verði skjótar breytingar á 
samfélagi og ytri aðstæðum fyrirtækja. Sé píramídanálgun Archie Carrol 
(1999) borin saman við ofangreind ummæli um stöðu hugtaksins á Íslandi 
má gera að því skóna að gengisfall hafi orðið á samfélagslegri ábyrgð 
íslenskra fyrirtækja við hinar breyttu aðstæður; aðeins standi eftir hin 
efnahags- og lagalega ábyrgð sem Friedman (1970) samþykkti. Bakslag í 
íslenskri CSR orðræðu (Stoll, 2008) gæti vofað yfir af þessum sökum. Hætt er 
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við því að skilgreiningar í anda Carrol (1999), sem grundvallast á ábyrgð í 
stað sjálfbærni, henti því síður við núverandi aðstæður í íslensku samfélagi. 
Með breyttum valdahlutföllum á milli ríkisvalds, fyrirtækja og félagasamtaka 
gætu nýir aðilar hafa tekið við hlutverki fílsins í postulínsbúðinni.  

Ljóst er að skerpa þarf á íslenskri hugtakanotkun og greina betur á milli 
þeirra túlkana sem fram koma í töflu eitt. En færa má ýmis rök fyrir ókostum 
breyttrar hugtakanotkunar. Orðasambandið „samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja“, 
og sambærilegar þýðingar, eru viðteknar. Krossferð gegn notkun orða-
sambandsins gæti valdið misskilningi og jafnvel skaðað það starf sem unnið 
er við innleiðingu og ráðgjöf á þessu sviði. Þótt aðrar þýðingar yrðu teknar 
upp er líklegt að notkun hugtaksins „samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja“ haldi 
áfram í fjölmiðlum. Loks hafa tilraunir til breyttrar hugtakanotkunar í hinni 
alþjóðlegu umræðu yfirleitt gengið til baka – umræðan hefur leitað aftur til 
Corporate (Social) Responsibility.  

Breyttri hugtakanotkun fylgja samtýmsir kostir. Hugtakið „samfélagsleg 
ábyrgð fyrirtækja“ á sér einfaldlega fortíð í íslenskri umræðu sem erfitt verður 
að vinda ofan af á næstu misserum. Eins og fram kom í inngangi var 
hugtakið notað yfir sýnilegan málefnastuðning fyrirtækja – fyrirtækja sem 
mörg hver reyndust ekki samfélagsábyrg í grunnstarfsemi. Vera má að 
tenging orðasambandsins við glatað traust sé of sterk. Það felur auk þess í sér 
samfélagsslagsíðu á kostnað efnahags- og umhverfisþátta þar sem forskeytið 
„samfélag“ ber þýðinguna uppi. Loks má deila um hvort fyrirtæki (í fleirtölu) 
sé rétt þýðing á enska orðinu corporate – í þessu samhengi. Í raun væri 
þýðingin „ábyrg rekstrarstefna“ eða „ábyrgð í rekstri“ mun heppilegri, þar 
sem sjónir beinast að ábyrgð í daglegum rekstri en færast af óskilgreindri 
ábyrgð fyrirtækja eða fyrirtækis – sem auðveldara er að vísa á bug.  

Að framansögðu má segja að kostir breyttrar hugtakanotkunar vegi 
þyngra en gallarnir. Forsendur þess er þó markviss umræða, fagleg sátt og 
samvinna um hugtakamótun.  

Horft til framtíðar 

Hugtakið „samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja“ er regnhlífarhugtak sem ætlað er 
að ná yfir lýsandi og vísandi umræðu um efnahagslega, lagalega, siðferðilega, 
samfélagslega og umhverfislega ábyrgð fyrirtækja. Í gegnum tíðina hafa 
fjölmörg undirhugtök og skilgreiningar þess komið fram á alþjóðlegum 
vettvangi. Þrátt fyrir að hugtakið hafi verið í stöðugri endurskoðun hefur 
ekki enn komið fram altæk skilgreining (Marrivijk, 2003; Marrivijk og Werre, 
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2003). Af þessum sökum er óvíst að sátt náist nokkurn tíman um altæka 
skilgreiningu hugtaksins sem hentar öllum hagaðilum. Þó má velta fyrir sér 
framtíð innlendrar og alþjóðlegrar hugtakanotkunar í tengslum við stóraukna 
notkun orðasambandsins Corporate Responsibility (Spada, 2008).  

Eftir stendur að nauðsynlegt er að greina skýrar á milli málefnastuðnings 
og samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja í íslensku CSR fagmáli. Einnig þyrfti 
að greina á milli a) siðferðilegrar ábyrgðar fyrirtækja á samfélagi, b) 
málefnastuðnings fyrirtækja og c) sjálfbærni og ábyrgðar í rekstri. Loks er 
brýnt að vinda frekar ofan af þeim ógöngum sem hugtakið „samfélagsleg 
ábyrgð fyrirtækja“ hefur komist í, svo sem með markvissri hugtakamótun, 
ekki síst á tímum mikilla breytinga í orðræðu og samfélagi.  
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Vöruþróun í heilsutengdri ferðaþjónustu 
Möguleg Norræn undirþemu? 

 
Edward H. Huijbens 

 

Rannsóknarverkefnið sem þessi grein er hluti af er styrkt af Norrænu 
nýsköpunarmiðstöðinni, en verkefnið ber heitið Norræn vellíðan – heilsu-
ferðamennsku nálgun til að efla samkeppnishæfni norrænnar ferðaþjónustu 
(Nordic Well-being - A Health tourism approach to enhance competitiveness of Nordic 
Tourism enterprises and destinations). Í verkefninu eru rannsakendur frá hverju 
Norðurlandanna og munu þeir á árinu 2010-2011 rýna á valda áfangastaði í 
sínum löndum með áherslu á nýsköpun, vöruþróun og frumkvöðlastarf í 
heilsutengdri ferðaþjónustu. Allt er þetta gert til að skilgreina sérstöðu 
norrænnar heilsutengdrar ferðaþjónustu sem mögulega gæti veitt samkeppnis 
forskot í Evrópsku samhengi.  

Þessi grein byggir á rannsóknum á íslenska áfangastað verkefnisins, Jarð-
böðunum í Mývatnssveit, uppbygginu þeirra, sýn frumkvöðla og þeirra 
vöruþróun. Áherslan í heildarrannsókninni er tvíþætt; annarsvegar að skýra 
og skilja hvata og sýn þeirra sem að uppbyggingunni standa og um leið skilja 
þróun þjónustunnar (vörunar) sem í boði er. Hinsvegar er að reyna að tengja 
hugmyndir um norræna heilsu og vellíðan við Jarðböðin og sjá að hve miklu 
leyti það á við, sem framlag til hins norræna verkefnis sem að ofan var lýst. 
Þessi grein mun taka fyrir grunn hugmyndir um heilsu og vellíðan og hvernig 
þær hafa verið notað í ferðaþjónustu um heiminn og á Norðurlöndum. Í lok 
greinar munu fyrstu niðurstöður viðtala í Mývatnssveit verða kynnt og helstu 
ályktanir dregnar af þeim eins og mögulegt er.  
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Heilsa og vellíðan 

Ekkert er nýtt undir sólinni og eru málefni heilsu og vellíðunar ekki ný af 
nálinni. Hinsvegar eru þau að koma upp á yfirborðið í ferðaþjónustu á 
síðustu árum (sjá Útflutningsráð Íslands og Orkustofnun, 1994) með vaxandi 
áhuga hins opinbera (sjá Samgönguráðuneytið, 2000). Til grundvallar þeim 
hugmyndum að vöruþróun sem settar hafa verið fram hlýtur að felast 
skilningur á samspili heilsu og vellíðunar og hvað felst í þessum hugtökum.  

Travis og Ryan (1988) lýsa tengslum veikinda (illness) og vellíðunar 
(wellness) sem kvarða. Þar er á neikvæða endanum varanleg örorka, veikindi 
eða vanlíðan sem ekki verður læknuð. Næsta stig þar fyrir ofan er einkenni 
sem einstaklingur finnur fyrir og hægt er að lækna (eða ekki) og á miðjum 
kvarðanum er hlutlaus punktur þar sem einstakling líður hvorki vel né illa. Á 
jákvæðu hlið kvarðans er fyrst meðvitund um eigin líðan, svo kemur virk leit 
að þekkingu um eigin líðan og loks vöxtur og þroski þar sem einstaklingur 
leitast við að hámarka heilsu og ná það sem Travis og Ryan (1988) kalla 
vellíðan (wellness). Vellíðan er þannig ekki bara það að vera við heilsu eða 
farnast vel, heldur felur í sér að vinna að marki, nálgast og ná vellíðan. Til að 
ná betur utan um tengsl hugtakanna er mynd 1 sem fengin er frá fötlunar-
fræðum og sýnir tilurð vellíðunar og hvað leikur þar hlutverk. Vellíðan er 
skilyrt af aðstæðum hvers og eins, ánægju með eigið atgervi og þeim gildum 
og væntingum sem maður hefur til vellíðunar.        
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Mynd 1. Áhrifaþættir í mati á velferð (Felce og Perry, 1995) 

Öll þrjú skilyrði verða fyrir utanaðkomandi áhrifum. Vegna þeirra og áhrifa 
persónubundinna aðstæðna og viðmiða verður til heildarmat á vellíðan. Það 
sem er aðalatriðið hér að ofan er að vellíðan er ekki mæld eða metin hlutlægt, 
hún hefur félagslega, efnislega og tilfinningalega vídd auk þess sem hún er 
skilyrt af því sem við gerum.  

Að sama skapi er ljóst að vellíðan er ekki bara huglæg. Í vellíðan leika 
utanaðkomandi áhrif hlutverk sem og mælanleg lífsgæði. Með því að blanda 
þessum huglægu og mælanlegu þáttum í því ferli sem felst í að ná vellíðan 
sést að heilsa sem ástand er bara einn liður í vellíðan. Þannig má segja að 
skilgreining World Health Organization (2006) á heilsu í sinni grunn-
stefnuskrá; sem ástandi þar sem líkamleg, andleg og félagsleg velferð er 
tryggð, og þannig sé ekki bara um að ræða að einstaklingur sé ekki veikur er 
aðeins grunnstef þegar kemur að vellíðan. Vellíðan snýr einnig að félags-
legum, andlegum, hugmyndalegum og tilfinningalegum hliðum mann-
verunnar og ástandi velferðar í öllum þessum þáttum. 

Ferli vellíðunar sem líkan Felce og Perry (1995) liggur til grundvallar má 
líkja við hinn vel þekkta þarfapíramída Maslows (1943). Fimm þarfir hverrar 
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mannveru eru samkvæmt Maslow; líkamlegar, öryggis, að tilheyra, álit og að 
geta náð markmiðum sínum. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að ástand 
okkar einkennist af stöðugri leit í að uppfylla þessar þarfir. Að sama skapi má 
færa þessa leit upp á ferli það er snýst að því að ná og viðhalda heilsu og 
vellíðan en Hattie, Myers og Sweeney (2004) hafa snúið þörfunum fimm upp 
í lög á vellíðunarhjólinu (wheel of wellness). Tafla 1 skýrir samspil stærri atburða, 
staðbundinnar umgjörðar, s.s. menntun, fjölmiðlar, vinna, fjölskylda o.fl., og 
hversdaglegra tilfinninga og aðgerða sem snúa að því að ná markmiðum 
sínum eða andlegu jafnvægi.      
 

Tafla 1. Vellíðunarhjólið í töfluformi ysti hringur lengst til vinstri og innsti 
lengst til hægri (Hattie o.fl., 2004) 
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Raunhæfni 
skoðanna 
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og 
sjálfsbjargarviðleitni 

Samfélag  Sköpunargáfa og 
úrlausnarhægileiki 
Kíminigáfa

Fjölskylda 
 
Vinátta

Næring
Æfingar

Trú Sjálfhirða
Álagsstjórnun

Menntun Kynvitund
 
Í töflu tvö má sjá tengsl vellíðunar og heilsu. Heilsa er þáttur vellíðunar en 
með því að blanda eigin hugmyndum um stöðu manns í heiminum og þeirra 
atburða stærri eða minni sem veita manni hina daglegum umgjörð fæst mynd 
á hvor manni líði vel eða illa. Þær aðgerðir er varða því að ná sínum 
markmiðum í samhengi þessarar greinar, og eru töflu 2, eru þær sem snúa að 
t.d. næringu, æfingum, sjálfhirðu, álagsstjórnun og sú tilfinning að vera við 
stjórnvölinn (ljós gráskyggð). Mueller og Kaufmann (2001) túlka vellíðan í 
samhengi ferðaþjónustu og má segja að þeir hafi þannig skorið utan af 
vellíðunarhjólinu og búið til það sem sjá má í töflu 3.  
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Tafla 2. Vellíðunarhjól ferðamannsins í töfluformi, ysti hringur lengst til 
vinstri og innsti lengst til hægri (Mueller og Kaufmann, 2001) 

 
Félagsleg tengsl  

Virkjun huga og anda - menntun  
 
 
 
Ábyrgð á sjálfun sér 

Líkamshirða, æfingar og fegurð

 
Viðkvæmni fyrir 
umhverfi 

Afslöppun, hvíld og íhugun

Heilsa og næring
 
Samantekið segja Mueller og Kaufmann (2001, bls. 16) að:  

 
Fagleg markaðsmiðun vellíðunarþjónustu er aðeins möguleg ef skýr 
greinarmunnur er gerður á lækningum og vellíðan, en markmið heilsusemi eru 
engu að síður höfð að leiðarljósi.  
 

Tengsl ferðamennsku og þess að ná vellíðan má nálgast í gegnum þarfa-
píramídann, hvort sem hann er orðin að hjóli eður ei. Í viðskiptafræði hefur 
þarfapýramídinn verið túlkaður í neytendahegðun þannig að á lægri þrepum 
fer almenn neysla á hefðbundnum neysluvörum fram á meðan á efri stigum 
birtast frekar flóknari neyslu munstur (Iyer og Muncy, 2009). Þannig má líta á 
vellíðan sem neyslumynstur sem snýst fyrst og fremst um væntingar 
(aspirational) og að vellíðan sé eitthvað sem hægt sé að kaupa. Samkvæmt 
Bourdieu (1989) birtast þessar væntingar fyrst og fremst sem tákn um 
samfélagslega stöðu þegar kemur að vellíðan, gegnum þá t.d. kaup á tilteknu 
vörumerki eða vali á áfangastað til að uppfylla væntingar um vellíðan (Boyle 
og Rice, 2003). 

Heilsutengd ferðaþjónusta 

Vellíðan sett í samhengi við ferðaþjónustu, er þannig ferli sem er óhjákvæmi-
lega hluti af neyslumynstri einstaklinga. En ferðamennska er marbrotin og 
ferðaþjónusta er flókin atvinnugrein. Tveir tengdir drifkraftar gefa okkur færi 
á að skilja tengsl ferðaþjónustu og heilsu almennt séð. 

 
Ekki aðeins hafa æ fleiri áhyggjur af sinni andlegu, líkamlegu og félagslegu velferð 
heldur og er fólk tilbúið að ferðast langar leiðir til að upplifa ólíkar tegundir 
heilsutengdrar ferðaþjónustu (Smith ogPuczkó, 2009, bls. 8) 
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Fjölmargir lýðfræðilegir, hagfræðilegir og lífstíls þættir gera það að verkum að 
fólk er reiðubúið að ferðast. Þar má nefna að fólk verður eldra (með þriðjung 
fólksfjölda í OECD löndunum yfir 60 ára árið 2020), lífstíll fólks er að 
breytast, ferðamennska og heilbrigðiskerfi eru að verða fjölbreyttari (García-
Altés, 2004). Á móti kemur að ferðalög sem slík eru einnig þáttur:  

 
Að ferðast getur lagt til allra þátta heilsu og vellíðunar ef horft er til líkamlegra og 
andlegra kosti þess að slaka á, félagslega kosti þess að blanda geði við aðra 
ferðamenn og heimafólk og sú andlega örvun sem getur átt sér stað við að 
kynnast nýjum stöðum (Smith og Puczkó, 2009, bls. 40) 
 

Samantekið er framtíð heilsutengdrar ferðaþjónustu björt (Yeoman, 2008). 
En hafa skal í huga að bæði ferðalög og ferðaþjónusta sem og að ná heilsu og 
vellíðan eru ferli í stöðugri mótun gegnum ótölulegan fjölda þátta. Með það 
fyrir augum að hnýta saman þessi ólíku ferli hefur innanríkisráðuneyti 
Ungverjalands (2008) lagt fram tillögur um hvað beri að hafa í huga við 
samþættingu ferlana.  
 

• Viðhorf fólks til ferðalaga  
• Hvatar ferðalanga 
• Gæði ferða 
• Áhrif ferðamennsku  
• Einkenni áfangastaðar 

 
Í grunninn snýst þetta um hvernig heilsa og vellíðan birtist sem áfangastaðir 
heilsutengdrar ferðaþjónustu. Smith og Puczkó (2009, bls. 58) segja: 

 
Þannig að þegar svo virðist sem hámörkun vellíðunar verður aðeins náð á fyrir 
hvern einstakling á eigin forsendum gegnum jákvætt samspil líkama, hugar, sálar 
og umhverfis, virðist ferðaþjónusta ekki hafa heildræna þekkingu á öllum þessum 
þáttum til að þróa vörur sem þjóna þessu.  
 

Þannig má sjá heilt litróf þjónustu framboðs er kemur að heilsutengdri ferða-
þjónustu um heiminn og eru týnd til dæmi í töflu 3. 
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Tafla 3. Vöruframboð í heilsutengdri ferðaþjónustu (sjá Smith og Puczkó, 
2009, bls. 84-85) 
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Dæmigerðir 
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Tilfinningar Heildrænar 
miðstöðvar 
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Andlegt Íhugunarafdrep Yoga miðstöð
Pílagrímaferðir 
 

Vörur sem falla í efsta flokk á töflu þrjú og snúa að líkamlegum 
lækningum snúa að aðgerðum á líkama, tannviðgerðir og lýtaaðgerðir í tilfelli 
slysa eða útlitsgalla (Cornell, 2006). Svona ferðavörur eiga vaxandi fylgi að 
fagna meðal velmegandi Vesturlandabúa sem sækja ódýrari þjónustu til t.d. 
Indlands eða Taílands. Ferðalög til heilsuverndar falla einnig undir þennan 
flokk (Bristow, Yang og Lu, 2009; Goodrich og Goodrich, 1987; Henderson, 
2004). Í næsta flokk falla allrahanda fegrunaraðgerðir sem ekki eru af 
læknisfræðilegri nauðsyn. Í þriðja flokk falla ferðir sem snúa að hvíld og 
flótta frá vinnu og daglegu amstri. Heilsulindir (spas) eru af ýmsum toga og 
bjóða uppá vítt svið afslöppunar og hvíldar með ýmsum aðferðum svo sem 
vatnsböðum, gufu, nuddi og leirböðum, aðferðum sem ekki hefur verið sýnt 
frammá að beinlínis lækni. Í síðustu þremur dálknum í töflu þrjú að ofan er 
farið inná huglægari þætti og hvernig hægt er að lifa lífinu á annan hátt og 
koma jafnvægi á tilveruna. Í síðasta dálk er svo áherslan á það sem mætti 
kalla nýaldaraðferðir (sjá Timothy og Olsen, 2006). Vissulega væri hér hægt 
að týna margt, margt fleira til en vísað er til bókar Smith og Puczkó (2009) en 
þau fara ítarlega yfir þjónustuframboð í heiminum öllum með fjölda 
tilvikskafla (sjá einnig Sylge, 2007).  
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Norræn heilsutengd ferðaþjónusta 

Vellíðan er menningarbundið fyrirbæri og ákaflega afstætt. Þar ræður mestu 
tiltekin skilningur á heilsu, smekkur fyrir heilsu og birtingarmyndir heilsunar. 
Lindahl (2005) lýsir heilsu á Norðurlöndum með áherslu á persónulegt rými, 
t.d. gegnum hönnun, áherslu á heilsusamlegan heimagerðan mat, hefð-
bundinn fjölskyldugildi og útivist. Smith og Puczkó (2009, bls. 6, 112-114) 
draga saman hugmyndir um norræna heilsu: 

 
Á Norðurlöndum er mikil áhersla á útivist svo sem Norræna göngu, gönguskíði 
og að synda í vötnum jafnvel að vetri.  
 

Kuldinn og leiðir til að takast á við hann eru stór þáttur í Norrænni vellíðan, 
kalt og ferskt loftið ásamt miklu rými eru þættir þar í. Einnig hefur hug-
myndin um Norræna velferðakerfið áhrif á hugmyndir um vellíðan á 
Norðurlöndum. Lykilþættir þess eru kerfi samhjálpar, jöfn tækifæri, jöfn 
tekjudreifing, stórt opinbert kerfi, öflugt styrkjakerfi og hátt atvinnustig, 
ásamt háum sköttum (Greve, 2004; Lahelma, o.fl., 2002; Lundberg o.fl., 
2008).   

Þau gildi sem liggja til grundvallar Norræna velferðakerfinu geta að 
einhverju leyti mögulega skýrt hugmyndir um Norræna vellíðan. Áherslan á 
persónulegt rými með hönnun, einveru, víðum sjóndeildarhringnum eða 
þéttu faðmlagi greniskógarins benda til þess hvernig hugmyndir um 
einstaklinginn og hennar réttindi eru tryggð í velferðarkerfinu. Jöfn tækifæri 
og styrkir til þess og jafnar tekjur birtast í opnu aðgengi til útivistar á 
Norðurlöndum. Hið opinbera sér að mestu um heilbrigðiskerfið og tryggir 
með því velferð, þ.e. vellíðan á forsjá ríkis. Hjalager (2005) lýsir hvernig 
afþreying var lögleidd í danska velferðakerfið og hvernig það stýrði 
vöruþróun í heilsutengdri ferðamennsku þar í um hálfa öld. Þannig stýrði 
ríkið uppbygginu heilsutengdrar ferðaþjónustu gegnum hvað var styrkt og 
hvað ekki, þó það sé að breytast nú.  

Ef litið er á þær vörur sem nú eru í boði á Norðurlöndum og kalla má 
heilsutengda ferðaþjónustu er framboðið líkt því og finnst víðast hvar um 
heim. Ef skoðar eru heimasíður ferðamálaráða hvers lands fyrir sig má fá 
hugmynd um hverjir reyna að undirbyggja hina norrænu hugmynd um 
vellíðan. Finnar hafa til að mynda gert vefsíðu sem á að auðvelda mönnum 
að heimsækja Finnland með það fyrir augum að fara í gufubað 
(www.gosauna.fi) sem án efa telst sér finnsk vellíðunar hefð. Sænska ferða-
málaráðið leggur áherslu á að sænsk vellíðan sé það sem þú vilt að hún sé 
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(www.visitsweden.com), en leggja áherslu á einfaldleika og einveru í sumar-
húsi á eyju eða í skógi. Hall, Müller og Saarinen (2009, bls 176) benda á að:  

 
Vera í sumarhúsi er mikilvægur þáttur Norrænnar menningar og jafnframt 
lykilþáttur í fjölskyldulífi og er því í ferðaþjónustu markaðssett sem leið til að 
upplifa hinn Norræna lífsmáta.  
 

Í Danmörku hefur ferðamálaráðið lagt áherslu á skemmtun og afslöppun 
þegar kemur að vellíðan (www.visitdenmark.com) en Norðmenn hafa enga 
sérstaka áherslu á vellíðan, segja aðeins að þeirra drifkraftur sé náttúran 
(www.visitnorway.com). Almennt séð eru vöruframboð í heilsutengdri ferða-
þjónustu á Norðurlöndum alþjóðlegt og hefur skírskotun til þess sem gerist 
víða um heim og er í tísku hverju sinni.  

Heilsutengd ferðaþjónusta á Íslandi 

Ísland sker sig nokkuð frá hinum Norðurlöndunum þegar kemur að 
heilsutengdri ferðaþjónustu. Í fyrsta lagi er heilsutengd ferðaþjónusta hvergi 
sjáanlega á heimasíðu ferðamálaráðs (www.visiticeland.com). Einnig hefur 
landið takmarkaða hefð fyrir útivist og alls ekki eins almenna samanborið við 
Norðurlöndin, s.s. skógaferðir þar sem lítill er skógurinn eða skíðaferðir þar 
sem oft er enginn snjór. Að auki hefur verið grafið undan velferðakerfinu 
með hægri stjórn síðustu 20 ára (Stefán Ólafsson, 2003) og einkavæðing náð 
tökum á landinu jafnvel þegar kemur að almennri afþreyingu og aðgengi til 
útivistar. Eina heilsutengda ferðaþjónustan með einhverja sögu sem talist 
getur á Íslandi er Heilsuhæli Náttúrulækningafélags Íslands í Hveragerði.  

Eitt er það þó sem Ísland á sameiginlegt með hinum Norðurlöndum og 
það er bað hefðin. Hér er þó ekki um að ræða sund í fjallavötnum eða sjó, 
heldur laugar, náttúrulegar og manngerðar og heitir pottar. Baðmenningin á 
rætur til sögualdar en á síðustu áratugum og samhliða uppbyggingu hitaveitu 
um allt land hefur þróast heilsutengd afþreying í sundlaugum landsins. 
Sundlaugamenningin nær vel utan um fjölbreyttar víddir vellíðunar, þar í 
laugunum fer fram líkamsrækt en jafnframt félagslíf, samskipti og almennt 
sællífi í heitum pottum (Örn D. Jónsson og Edward H. Huijbens, 2005).  

Í ferðaþjónustu hefur nokkuð verið gert úr baðlaugum víða um land en 
þá ævinlega sem auka afþreyingu eftir að aðalmarkmiði ferðar hefur verið 
fullnægt. Þessar baðlaugar eru víða og hafa misheitt vatn að geyma og 
mismunandi efnasamsetningu. Bergþóra Aradóttir og Sigurvin B. Sigur-
jónsson (2004) kortlögðu þessar laugar og Hrefna Kristmannsdóttir hefur 
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unnið mikið í að greina efna og eðlis eiginleika jarðhitavatns víða um land 
(Hrefna Kristmannsdóttir 2008; Hrefna Kristmannsdóttir, Ólafur G. 
Björnsson, Steinunn Hauksdóttir, Helga Tulinius og Hannes Hjálmarson 
2000; Hrefna Kristmannsdóttir, Stefán Arnórsson, Árný E. Sveinbjörnsdóttir 
og Halldór Ármannsson 2005). Af baðlaugum á Íslandi er Bláa Lónið án efa 
það þekktasta þó svo að það flokkist vart sem náttúrulegt. Allar þessa 
baðlaugar eru sú sérstaða sem Ísland hefur að bjóða er kemur að heilsu-
tengdri ferðaþjónustu. Uppbygging í kringum þær gerir ferðaþjónustu 
mögulega á öllum tímum ársins og nýtir heitt vatn til hins ýtrasta líkt og Bláa 
Lónið er gott dæmi um. Hópur arkitekta og hönnuða sem kalla sig Vatnavini 
hafa talað fyrir heildasýn fyrir Ísland sem lækningarlind í Norðri, þar sem 
samþætting vatnsæða landsins verður undirstaða samvinnu í uppbygginu í 
kringum vatn (Natturainfo, 2008). Sambærilega hugmyndir hafa verið 
nokkuð uppá borðinu og hafa hugmyndir um að spyrða baðlaugar við 
heilbrigðisþjónustu t.d. verið nefndar (Samgönguráðuneytið, 2000; 
Útflutningsráð og Orkustofnun, 1994; Vilhjálmur Lúðvíksson, 2009).     

Nýjasta dæmið er án efa Jarðböðin í Mývatnssveit en þau voru reist 2004 
að frumkvæði heimamanna, sem þegar höfðu reist trefjaplastbragga árið 1996 
yfir gufusprungu í Jarðbaðshólum. Þessi braggi var byggður á sögulegri hefð 
fyrir nýtingu hólanna en náði feikna vinsældum meðal ferðamanna, svo 
miklum að ákveðið var að ráðast í stærri framkvæmdir. Baðfélag Mývatns-
sveitar var stofnað með aðkomu ríkis og sveitarfélags og stóð það að 
byggingu Jarðbaðana. Hefur hagnaður verið af rekstrinum á hverju ári síðan 
og árið 2009 var reist 300 fermetra viðbygging með veitingastað. Jarðböðin 
markaðssetja sig sem hvíldar og afslöppunar stað í fallegu umhverfi en að 
auki leggja þeir áherslu á kosti heita vatnsins fyrir húð, liði og vöðva og vísa 
til þess að efnin í vatninu geti haft ýmsar jákvæðar aukaverkanir á fólk án 
þess þó að hafa rannsakað eða metið það. Fleiri fyrirtæki spretta nú upp í 
Mývatnssveit í kringum heilsu og vellíðan byggt á árangri Baðfélagsins og 
hafa frammá menn þess stutt við bakið á því. Nægir að nefna detox Jónínu 
Ben sem er með starfstöð í Reykjahlíð og nudd og Yoga stofuna Magma 
Essentials. 

Niðurstöður 

Þróun heilsutengdrar ferðaþjónustu á Íslandi hefur mikið til horft til heita 
vatnsins. Félagsvist þess (Örn D. Jónsson og Edward H. Huijbens, 2005) 
birtist þannig sem vellíðan í vatni. Um allt land er verið að bæta aðgengi að 
og búa til laugar fyrir ferðamenn og eru Jarðböðin birtingarmynd þess. En 
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lengra hefur þróunin ekki náð í bili. Það sem skortir er rýni á hugtökunum 
heilsu og vellíðan og að skapa svæðisbundna og heildarsýn fyrir uppbyggingu 
heilsutengdrar ferðaþjónustu byggða á þeirri rýni. Eins og er þá er vatnið 
mest notað sem þjónusta fyrir fólk til að baða sig, með óljósum vís-
bendingum um heilsu og vellíðan.  

Ef skoðað er hvernig Jarðböðin falla að líkani ungverska innanríkis-
ráðuneytisins (Ministry of Local Government, 2008) má sjá að gesti í 
Mývatnssveit koma fyrst og fremst vegna náttúru. Áhrif ferðamennsku eru 
mikil og því ráðist í byggingu sérstakra þjónustu innviða fyrir þá. Heilsutengd 
ferðaþjónusta verður að skoðast sem á byrjunarreit enda snýst hún bara um 
að veita þjónustu sem vantaði og skortir samstæða sýn og stefnumótun sem 
gæti haft áhrif á markaðssetningu svæðisins. Það sem flækir frekar 
uppbyggingu heilsutengdrar ferðaþjónustu er spenna milli heilbrigðiskerfisins 
á svæðinu og frumkvöðla í ferðaþjónustu. Hinir síðarnefndu vilja ekki ráðast 
í dýrar rannsóknir sem sannað gætu gildi vatnsins til lækninga og hinir 
fyrrnefndu vilja ekki kenna sig við öðruvísi lækningaraðferðir (alternative 
medicine/treatments) án þessara rannsókna. Ef aftur er vísað til Mueller og 
Kaufmann (2001) má sjá að ljóst er að velferðakerfið verður að hafa hlutverk 
í uppbygginu heilsutengdrar ferðaþjónustu og er því aðkallandi þörf til að 
finna leiðir til að tryggja aðkomu þeirra í uppbyggingu. Eins og staðan er 
núna, allavega í Mývatnssveit, þá er það verkefnið og þannig að skapa 
vörunni sérstöðu og þannig uppfylla flóknari þarfir neytenda sem felast í því 
ferli sem vellíðan er. Þannig staðfestist það sem Smith og Puczkó (2009) 
segja varðandi áhuga og getuleysi ferðaþjónustu til að skapa heildstætt 
vöruframboð.  

Hvað varðar hugmyndir um Norræna heilsutengda ferðaþjónustu þá er 
ekki hægt að segja að um skilning á sérstöðu sé að ræða meðal ferðaþjónustu 
aðila. Í fyrsta lagi hugmyndir um hana afar óljósar og ferðaþjónustu aðilar 
hugsa ekki sérstaklega á þeim nótum. Hinsvegar var það markmið verkefnis-
ins að finna grunn fyrir slíka sérstöðu og má segja að með heitum laugum í 
köldu umhverfi sé vísir komin gegnum það hvernig stöðug umskipti úr heitu 
í kalt hreinsa líkamann og næra sálina og eru þannig ferlið sem felur í sér 
vellíðan.         
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Hugleiðingar um verð og virði 
 

Einar Guðbjartsson 
Jón Snorri Snorrason 

 

Við verðmöt á fyrirtækjum er hægt að beita mörgum aðferðum, en sú sem 
algengust er unnin samkvæmt svokölluðu sjóðsstreymisgreiningu. Hún 
byggist á því að gerð er rekstraráætlun um fyrirtækið til næstu framtíðar og 
verður hún grundvöllur verðmatsins. Þetta er sígild aðferðafræði þar sem við 
metum starfssemi fyrirtækisins og greinum markaðshorfur og hverjir eru 
vaxtarmöguleikar atvinnugreinarinnar, sem fyrirtækið starfar í og hvernig er 
stefnumótun og stjórnun þess. Fleiri þætti verða nefndir en verða samt ekki 
skoðaðir nánar að þessu sinni s.s. skoða viðskipti með sambærileg fyrirtæki, 
byggja á ákveðnum viðmiðunarkennitölum, upplausnarvirði, tæknileg virði 
eða yfirtökuvirði.  

Til eru fleiri aðferðir og þar má nefna meðal annars þá aðferð er nefnist 
„grundvallar virðismat“ (fundamental valuation) (Penman, 2009). Þar er horft 
mjög mikið til efnahags fyrirtækis og hvernig rekstur er samsettur. Gerður er 
greinarmunur á því hvort verið sé að ræða um vogaða (levered) rekstrarstöðu 
eða óvogaða rekstrarstöðu (unlevered). Þar sem sjóðstreymi er afleidd stæð af 
rekstri þá er spurning hvort ekki er raunhæfara sé að gera virðismat út frá 
rekstri og þeirri fjárfestingu sem gerð hefur verið í fyrirtækinu.  

Gera þarf greinarmun á verð (price) og value (virði) þegar um virðismat er 
að ræða. Einnig er nauðsynlegt að hafa í huga að gengi hlutabréfa er verð 
(stock price) þeirra en ekki virði.  

Um verð og virði 

Það fer eftir eðli þess hlutar sem keyptur er hvort verð (price) eða virði (value) 
ræður þeirri fjárhæð sem flyst á milli aðila (exhange amount). Hvað er það sem 
ákvarðar (determine) verð eða virði? Í bókinni um velferð þjóðanna gerði 
Adam Smith greinarmun á tvennskonar verði, til skammstíma (in the short run) 
og til langs tíma (in the long run). Virði skipti hann m.a. annars eftir því hvort 
var um að ræða notkunarvirði (value in use) og skipti virði (value in exchange). 
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Notkunarvirðið og skiptivirðið gátu verið andstæðir pólar, svo kallað vatns 
og demanta þversögin (water and diamonds paradox) (Henry, 2000).   

Virði er notað á einn einstakan hlut við einn einstakan atburð, verð er 
almennur skiptigrundvöllur, þess vegna verður að gera greinarmun á verði 
(price) og virði (value). Verð er það sem allir, almenningur, hefur aðgang að, 
t.d. verð hlutabréfa (stock price), allir geta keypt hlutabréf, en hefur mis-
munandi virði gagnvart kaupendum. Þó svo að til er almennt verð, þ.e. skráð 
verð (listed price) þá er það ekki sjálfgefið að viðkomandi hlutur hafi eitthvað 
virði eða hægt er að reikna út virði þeirra hluta. Gull er dæmi um að til er 
skráð verð, en gull hefur ekkert virði. Gull hefur skráð verð og er skiptanlegt 
(exchangeable). Af hverju hefur gull ekkert virði? Gull hefur engan rekstur 
(business) engan vöxt (growth) eða rekstrarhæfi (going concern). Þetta eru eingin-
leikar sem nauðsynlegt að séu til staðar svo að hægt sé að reikna virði (value). 
Verð á gulli fer hefur aðstæðum á öðrum mörkuðum t.d. hlutabréfamarkaði 
og/eða fjármálamarkaði. Hlutabréfamarkaðurinn varð fyrir miklum skakka-
föllum samhliða hruni á fjármálamarkaði heimsins. Áhættuálag (risk premium) 
hækkaði mjög mikið hvað varðar hlutabréf og ávöxtun var ekki í samræmi 
við þessa auknu áhættu og því varð til aukin eftirspurn eftir gulli og verð 
hækkaði.  

Verð, virði og tími 

Verð hlutabréfa á markaði hefur m.a. tvennskonar áhættu fyrir fjárfesta, 
annarsvegar rekstraráhættu (fundamental risk) og hinsvegar verðáhættu (price 
risk) (Penman, 2009). Rekstraráhættan er eitt af þeim fjórum atriðum er fram 
komu í hinni klassísku bók, Security Analysis, um framtíðarhagnað fyrirtækis. 
En ekki hafa allir hlutir rekstraráhættu þó svo að skráð verð sé um að ræða. 
Verðbreytingar á gulli eru vegna breyttra aðstæðna á fjármálamarkaði, gull 
hefur enga rekstraráhættu, gull hefur engar tekjur eða kostnað eins og 
rekstur. En hvað er virði, ein skilgreining á virði (value) er „núvirt virði af 
framtíðar ábata“ (present wealth is a right to a future benefits) (Fisher, 1919). Það er 
framtíðar ábatinn sem gerir það að verkum að hægt er að reikna út virði á 
rekstri (business operation). Verði (price) er sú fjárhæð sem þar til að vara og 
fjármagn skiptir um eigendur (exchange price), þ.e.a.s. stöðupunktaverð (Fisher, 
1919). Verð, t.d. á hlutabréfamarkaði, er annað hvort undirverðlagt (under-
priced) eða yfirverðlagt (over-priced), samanber hugtökin þrjú á hlutabréfa-
markaðinum „buy, hold, sell“. Til að undirstrika mismuninn á verði og virði 
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þá getur hugtakið „The Margin of Safety Concept “ komið að góðum notum 
(Graham og Dodd, 1951). 

Tími hefur mjög mikla þýðingu við útreikninga á virði, því annarsvegar 
eru um að ræða „stöðupunktur“ (point in time) sem er fjármagn (capital) og 
hinsvegar á fjárfestingu sem er „tímabil“ (a period of time) (Fisher, 1919). 
Fjárfesting getur ekki verið stöðupunktur. Fjárfesting hefur alltaf tímaramma. 
Þetta eru meðal annats ástæður fyrir því að ekki fer saman verð og virði. 
Verð og virði á heldur ekki að vera sama fjárhæðin. Ef svo væri, myndi þá 
einhver hagnast á viðskiptum? Við fjárfestingar útreikninga er verið að leitast 
að stöðupunktar-fjárhæð. Af hverju er þetta ekki saman talan? Niðurstaðan 
(output) þ.e. verð eða virði eru afleiddar (deduction) stærðir af mismunandi 
aðferðarfræði (methods). Verð er „staðlað“ (standardized). Virði er „einstakt“ 
(case-by-case), andstætt við verð. Að þessu sögðu þá er hægt að draga þá 
ályktun að til eru tvennskonar formúlur, annars vegar að reikna verð (pricing ) 
og hins vegar að reikna virði (valuation). En hvað formúlur reikna út „verð“ 
og hvaða „virði“ (pricing models og valuation models). Verð-formúlur eru t.d. 
CAPM (capital assets pricing model), APT (arbitrage pricing theory), 
supply/demand model. Virðis formúlur eru t.d. FCF (free cash flow), ABV 
(assets based valution), umframhagnaður (residual earnings). Grundvöllur fyrir 
virði er rekstur fyrirtækja (operating enterprise). Virðismat á rekstri fyrirtækja eru 
einstök (case-by-case) (Penman, 2009). Verðlagning er almenn, allir hafa aðgang 
að sama verði. Á það að skipta máli hvaða virðismatsaðferð er notuð við að 
reikna virði á viðkomandi fyrirtæki (firm value) eða virði hlutabréfs (stock 
value), hér er ekki átt við hlutabréfaverð (stock price)?  

Grundvallar virðismat 

Grundvallar virðismat byggist á rekstri, rekstraráætlun, og þeirri fjárfestingu 
sem liggur í fyrirtækinu. Til þess að virðismat geti átt sér stað þarf að 
framkvæma grundvallar greiningu (fundamental analysis) á rekstarumhverfi 
fyrirtækisins. Þetta samsvarar við þá skilgreiningu sem fram hefur komið í 
bókinni Security Analysis en þar er hugtakið „analysis“ skilgreint þannig 
„„Analysis“ connotes the careful study of availabe facts with the attempt to 
draw conclusions thereform base on established principles and sound logic. 
It is part of the sicentific methods“.  
 
Á mynd nr. 1 koma fram þau fimm þrep sem eru nauðsynlegt til þess að 
framkvæma grundvallar greiningu (Penman, 2009).   
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Mynd 1. Fimm þrepa grundvallar greining (Penman, 2009) 

Í fyrsta þrepinu er krafist þekkingar á rekstrarumhverfi þess fyrirtækis 
með meta skal. Eitt af aðal atriðunum er stefnumarkmið (strategy) viðkomandi 
fyrirtækis. Nauðsynlegt er m.a. að þekkja afurðir, þekkja markaðsaðstæður, 
samkeppni eða fákeppni, möguleiki fyrirtækisins til að búa til nýja afurð og 
selja. Þekking á stjórnendum er mjög mikilvægt, þar sem fyrirtækin gera ekki 
neitt, heldur er stefna stjórnenda sem er framkvæmd. Að þessu loknu er hægt 
að fara að þrepi 2 og þar eru fjárhagslegar upplýsingar, t.d. frá ársreikningi, 
ebit, framlegð, vaxtakostnaður, tekjur, sjóðstreymi. Einnig eru ófjárhagslegar 
upplýsingar nauðsynlegar t.d. tæknibreytingar, gæði o.fl. Í þriðja þrepi er 
verið að ákvarða hvaða mælieining skal nota við matið, t.d. sjóðstreymi, 
hagnaður, ebit, ávöxtun á eigið fé. Samhliða þessu þarf að spá fyrir um 
hvernig framtíðin verður, t.d. vöxtur í sölu, hagræðing. Í fjórða þrepinu er 
áætluninni breytt yfir í virði, þegar búið er að taka tillit til atriða er fram hafa 
komið í fyrstu þrem þrepunum. Fimmta og síðasta þrepið er að bera saman 
virði (þ.e. það virði sem við höfum reiknað út og þeim forsendum sem fram 
hafa komið í fyrri þrepum) og verðið sem er á markaðinum. Þá fyrst er hægt 
að taka upplýsta ákvörðun um „kaupa“, „halda“ eða „selja“. Þetta getur átt 
við t.d. hlutabréf og er þá um ytri fjárfesti (outside investor) að ræða. Sú 
grundvallar greining sem liggur til virðismatinu er einnig hægt að nota af 
innri fjárfesti (inside investor) og er þá átt við fyrirtæki sem vill auka sína 
framleiðslu eða kaupa aðra framleiðslu og sameina þeirri sem fyrir er. Hér 
fyrst er hægt að tala um að innri fjárfestir taki upplýsta ákvörðum, annað 
hvort að „fara í fjárfestingu“ eða „hafna fjárfestingu“ (accept og reject 
investment). Hér er verið að virðismeta stefnumarkmið fyrirtækis (strategy). 
Gera verður því greinarmun á því hverskonar virðismat er um að ræða, t.d.  
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„virðismat á verkefni“ (project evaluation) eða „stefnumarkandi virðismat“ 
(strategy evaluation) (Penman, 2009).  

Fjárhagslegar upplýsingar 

Forsenda til þess að geta gert virðismat er að hafa aðgang að fjárhagslegum 
gögnum, t.d. reikningsskilum (financial statements). Reikningsskil eru linsur að 
rekstri fyrirtækis. Bókfærsla og reikningshald er í raun undirstaðan fyrir hið 
nútíma markaðvædda hagkerfi. Fjármálamarkaðurinn treystir á reikningsskil. 
Ef fyrirtæki sem skráð eru á hlutabréfamarkað birta ekki reikningsskil á 
réttum tíma, taka vangaveltur markaðarins yfir. Gengi hlutabréfanna 
ákvarðast þá út frá þessum vangaveltum, þ.e. nýtt verð. Bókfærsla og 
reikningshald er í raun sú forsenda sem hefur veitt nútíma fjármagns- og 
hlutabréfamarkaðinu svigrúm til þess að starfa og vaxa. Án reikningsskila 
getur fjármagnsmarkaður ekki starfað, en reikningsskilin er ekki gerð fyrir 
virðismat, heldur til þess að sýna glögga mynd (true and fair view) af rekstri og 
efnahagslegri stöðu þess á uppgjörsdegi, stöðupunktur (IASB, 2001). Til 
frekari glöggvunar þá má benta á hugtökin „Accountans´ Results“ og 
„Analysts´ Results“ í bókinni Security Analysis. Reikningsskilin sýna liðna tíð, 
en virðismat þarf að meta framtíðina, og þarf þess vegna að áætla fram í 
tímann. Reikningsskil eiga að vera gerð á grunni rekstrarhæfis (going concern 
base) sem á m.a. að tryggja það að spágildi (predictability) í reikningsskilum á að 
vera til staðar. Þetta spágildi verður að vera til staðar til þess að auka gæði 
virðismatsins. Þar sem reikningshald og þar með reikningsskil tilheyra 
félagsvísindum þá getur spágildi (Predictablility ) og áreiðanleiki (Reliability) 
verið mjög lágt, andstætt við náttúruvísindi þar sem spágildi og áreiðanleiki er 
mjög hár, t.d. er hægt að reikna út gang himintungla með mjög mikilli 
nákvæmni, en að gera rekstrar- og fjárhagsáætlun getur verið mjög erfitt, 
margir óvissuþættir, þó svo að ekki sé um meira en einn ársfjórðung að ræða. 
Í náttúruvísindum er til eitt rétt svar, í félagsvísindum eru til rétt svar/svör á 
ákveðnu bili. Þegar verið er að tala um hagnað, hvort er átt við hagnað fyrir 
eða eftir skatta eða er notuð línuleg afskriftaraðferð eða er notuð 
hröðunaraðferð?. Hagnaðurinn byggist á mati einstaklinga sem vinna við 
gerð reikningsskilanna. Þess vegna getur hagnaðurinn verið „persónu 
bundinn“ sem er það versta sem getur gerst við gerð reikningsskilanna, þess 
vegna er hugtakið hlutleysi (neutraliy) mikilvægt við gerð reikningsskila. 
„Reikningsskil eru ekki hlutlaus ef þau, með vali eða framsetningu upplýsinga 
hafa áhrif á ákvarðanatöku eða skoðanamyndun í þeim tilgangi að ná 
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fyrirframákveðnum niðurstöðum eða útkomu.“ (Framework for preparation 
and presentation of Financial Statements, útgefið af Alþjóðlega reiknings-
skilaráðinu, og innleiddur í apríl 2001) 

Í reikningsskilum koma fram ýmsar tölur, t.d. hagnaður, eignir, eigið fé, 
sjóðstreymi. Skiptir það máli fyrir virðismat hvað grunnur er hafður í 
matinu? Í raun ætti ekki svo að vera, en það er ekki þar með sagt að hægt er 
að nota allar tölurnar jafns við aðrar. Þjónustufyrirtæki hefur ekki jafnmikið 
af eignum eins og framleiðslufyrirtæki. Fyrirtæki eru mismunandi uppbyggð 
og á mismunandi „lífskeiði“ sínu (growth eða value firm) . Eftirfarandi dæmi er 
ætlað að sýna það að það á ekki að skipta mál hver grunnurinn er í virðis-
matinu, miðað við viðkomandi rekstur, niðurstaðan ætti að vera sú sama eða 
í það minnsta mjög svipuð.  

Skýringardæmi 

Í þessari grein verða skýringardæmin alls þrjú;  
 

Skýringardæmi nr. 1 tengist „virðismat á verkefni“ (project evaluation) og þar 
sýnt að hægt er að reikna út virði m.a. á tvo mismunandi vegu og sama 
niðurstaða fæst í báðum tilvikunum. Aðferðirnar sem notaðar verða, eru 
annarsvegar umframhagnaðar (residual earnings) sjá útreikning í töflu nr. 1 og 
hinsvegar frjálst sjóðstreymi (free cash flow) sjá útreikning í töflu nr. 2. 
Niðurstaðan er virðisaukning á að framkvæma verkefnið. 

Skýringardæmi nr. 2 er byggt á forsendunni um áframhaldandi starfsemi 
(going concern) eða stefnumarkmiði (strategy). Útreikningar á virði byggjast á 
tveimur virðismatsaðferðum, annarsvegar með umframhagnaði (residual 
earnings) sjá útreikning í töflu nr. 3 og hins vegar með vexti umfram eðlilegs 
hagnaðar (abnormal earning growth) sjá útreikning í töflu nr. 4. Niðurstaðan er 
virði hvers hlutabréfa fyrir sig, oft nefnt gengi hlutabréfa.  

Skýringardæmi nr. 3 verður virðismat skoðað út frá hefðbundnu sjóðs-
treymislíkani (free cash flow model). En það er ljóst að aðalforsendan er að leggja 
mat á virði rekstrarins út frá væntingum til hans í framtíðinni.  

Ekki er tekið tillit til ytri vaxtar eða öðrum möguleikum í þeim efnum. 
Rekstraráætlunin er síðan skoðuð út hagnaði fyrir afskriftir og fjármagns-
kostnað eða út frá svokallaðri ebitda- framlegð.    
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Virðismat á verkefni (project evaluation) 
Í skýringardæmi nr. 1 er tekið dæmi um „virðismat á verkefni“ (project 
evaluation). Fjárfesting er gerð í upphafi, 150 mkr., og endist hún í fimm ár, án 
frekari fjárfestinga. Gert er ráð fyrir því að hagnaðarhlutfalli (earnings rate) sé 
15% og ávöxtunarkrafan 12% (required rate of return). Í þessu dæmi er 
fjármagnið sem sett er í fjárfestinguna grunnurinn að virðismatinu. 
Mismunurinn á hagnaðarhlutfallinu og ávöxtunarkröfunni er 3%-prósentu-
stig. Í ávöxtunarkröfunni er m.a. áhættulausir vextir (risk free rate), 
markaðsálag (market premium) og áhætta fjárfestis (investment risk). Hagnaður af 
fjárfestingunni verður því að vera hærri en ávöxtunarkrafan. Í dæminu er hún 
15%. Núvirða þarf umframhagnað, með afvöxtunarstuðlinum, 12%, þ.e. 
ávöxtunarkrafan. Virði verkefnis er því 160,5 mkr. og virðisaukinn (value 
added) er 10,5 mkr. sjá töflu nr. 1 

Tafla 1. Virðismat á verkefni – umframhagnaðar aðferðin (Penman, 2009) 
ár 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Afskriftir  30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Fjárfesting 150,0 120,0 90,0 60,0 30,0 0,0 

Hagnaðarhlutfall  15%  22,5 18,0 13,5 9,0 4,5 

Umframhagnaður ávöxtunarkröfu 12% 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 

Afvöxtunarstuðull   12%  1,12 1,254 1,4049 1,5735 1,7623 

Núvirt umframviði  4,02 2,87 1,92 1,14 0,51 

Samtals núvirt umframvirði 10,5      

Heildarvirði fjárfestingar 160,5      
 
Í töflu nr. 2 er virðisgrunnurinn sjóðstreymi frá rekstri (cash flow from 

operation) við virðismatið á verkefni, sjá formúlu nr. 1. Hér er verið að reikna 
út hvert er núvirði því sjóðstreymi sem verkefnið skapar, umfram það 
fjármagn sem upphaflega var sett í verkefnið. Notaðar eru sömu forsendur 
og í dæminu hér á undan, sjá töflu nr. 1. Ef sjóðstreymið er núvirt með 12% 
afvöxtunarstuðli, þá er núvirði þess 160,5 mkr. sem er sama fjárhæð og 
heildarviðri verkefnis þegar notuð er virðismatsaðferðin umframhagnaður.    
Formúla fyrir að reikna út virði sjóðstreymis á verkefni. (Penman, 2009) 
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Tafla 2. Virðismat á verkefni – sjóðstreymi (Penman, 2009) 
ár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Hagnaðarhlutfall, 15% 22,5 18,0 13,5 9,0 4,5 

Afskriftir  30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Sjóðstreymi frá rekstri  52,5 48,0 43,5 39,0 34,5 

Afvöxtunarstuðull   12%  1,12 1,254 1,4049 1,5735 1,7623 

Núvirt sjóðstreymi  46,88 38,27 30,96 24,79 19,58 

Samtals núvirt sjóðstreymi 160,5     

Fjárfesting 150,0      

Nettó núvirt virði fjárfestingar 10,5      
 
Í skýringardæmi nr. 1 þá kemur fram að það skiptir ekki máli hvor virðis-

matsaðferðin er notuð, umframhagnaður eða frjálst sjóðstreymi, niðurstaðan 
er sú sama, þ.e. virðið er það sama (Penman, 2009). 

Virðismat á stefnumarkmiði (strategy evaluation) 
Í skýringardæmi nr. 2 þá er virðismat sem er byggt á því að meta stefnu-
markmið (strategy evaluation). Þessi aðferðarfræði er eins ogbum væri að ræða 
áframhaldandi rekstur (going concern) hjá fyrirtæki. Eins og áður er getið hvað 
varðar grundvallargreiningu þá er nauðsynlegt að vita stefnumarkmið fyrir-
tækis til þess að geta ákvarðað grundvallarþætti í virðismatinu, t.d. vöxt og 
ávöxtunarkröfu. Gerðir verða útreikningar á virði fjárfestingarinnar miðað 
við stefnumarkmiði fyrirtækisins samkvæmt tveimur aðferðum, annars vegar 
skv. umframhagnaðar aðferðinni (residual earnings metod) og hins vegar skv. 
aðferðinni um vöxt umfram eðlilegs hagnaðar (abnormal earning growth). 
Eðlilegur hagnaður (normal earning) hefur það virði sem miðast við þá 
ávöxtunarkröfu sem gerð er til félagsins.  
Formúla fyrir „umframhagnaðar“ (Penman, 2009) 
 

 

Formúla fyrir „vöxt á umfram eðlilegum hagnaði (abnormal earning growth)  
(Penman, 2009) 
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Í töflu nr. 3 eru forsendur sem notaðar eru í skýringardæmi nr. 2, þar er 
meðal annars þekkt hversu mikið er eigið fé er í fyrirtækinu, en ekki í því 
síðari, sjá töflu nr. 4, þar er hagnaður og arður þekktar stærðir. Eigið fé er í 
fyrri hluta skýringardæmis nr 2, grunnurinn að útreikningi á virði, sjá töflu nr. 
3. Ávöxtunarkrafan á eigið fé er 10% (required return for equity).  

Tafla 3. Virðismat á hlut  – umframhagnaður (Penman, 2009) 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Hagnaður 388,0 570,0 599,0 629,0 660,4 
Arðgreiðsla 115,0 160,0 349,0 367,0 385,4 
Eigið fé 4.583,0 4.993,0 5.243,0 5.505,0 5.780,0 
      
Ávöxtun á eigið fé 9,0% 12,4% 12,0% 12,0% 12,0% 
Umframhagnaður -43,0 111,7 99,7 104,7 109,9 
Vöxtur í ávöxtun   -10,7% 5,0% 5,0% 
Afvöxtunarstuðull 1,100 1,210 1,331 1,464 1,611 
Núvirtur umframhagnaður -39,1 92,3 74,9 71,5 68,2 
      
Eigið fé, 2009 4.310,0     
Núvirt flæði 2010-2012 128,1     
Lokavirði frá 2012   2.094,0   
Núvirt lokavirði frá 2012 1.573,3     
      
Núvirt virði eigin fjár 6.011,4     
      
Fjöldi hlutabréfa 1,380 m. 4,36 kr. verð á hlut   
 

Þar sem ávöxtun á eigið fé verður stöðugt frá og með árið 2013, þ.e. 12% 
á ári, en 5% árlegur vöxtur í umframhagnaði, er því hægt að reikna frá og 
með því ári, lokavirðið (terminal value). Þannig að notuð er þriggja ára áætlun, 
2010 – 2012, og svo lokavirði frá árinu 2012 með 5% árlegum vexti í 
umframhagnaði inn í framtíðina. Miðað við neikvæðan umframhagnað 2010 
og ef engin breyting myndi verða í framtíðinni þá væri eigið fé ekki 4.310 
mkr. eins og bókfært verð er, heldur 3.880 mkr., að teknu tillit til þess að 
umframhagnaðurinn var neikvæður.   

Í seinni hluta skýringardæmis nr. 2, sjá töflu nr. 4, er eigið fé óþekkt 
stærð, en hagnaður og arður eru þekktar stærðir. Rekstraráætlun liggur fyrir 
næstu fimm árin ásamt arðgreiðslustefnu félagins. Þessi aðferð, byggist á 
vexti umfram eðlilegs hagnaðar (abnormal earning growth). Gert er ráð fyrir því 
að rekstur félagsins skili ákveðinn ávöxtun á ári hverju, undir eðlilegum 
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aðstæðum (normal circumstances). Við þessar eðlilegu aðstæður, sem eru 
breytilegar eftir því hvaða fyrirtæki á í hlut og á hvaða markaði það er, 
myndast „eðlilegur hagnaður“ (normal earnings). Þessi eðlilegi hagnaður, (má 
einnig nefna hann „grunn hagnaður“ eða „fastur hagnaður“ sem fyrirtækið 
skilar á hverju ári) eru grunnurinn að virðismatinu.   

Tafla 4. Virðismat á hlut – vöxtur umfram eðlilegan hagnað (Penman, 2009) 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Hagnaður 388,0 570,0 599,0 629,0 660,5 
Arður 115,0 160,0 349,0 367,0 385,4 
Endurfjárfestur arður  11,5 16,0 34,9 36,7 
Uppsafnaður hagnaður  581,5 615,0 663,9 697,2 
Eðlilegur hagnaður  426,8 627,0 658,9 691,9 
Umframeðlilegur hagnaður  154,70 -12,00 5,00 5,25 
Vöxtur í %.      
Hagnaðarvöxtur   46,9% 5,1% 5,0% 5,0% 
Uppsafnaður hagnaður í %  49,87% 7,89% 10,83% 10,83% 
Umframeðlilegur hagnaður     5,00% 
      
Avöxtunarstuðull, 10%  1,100 1,210 1,331 1,464 
núvirtur umfram eðlilegur hagnaður 140,64 -9,92   
      
Hagnaður  388,0     
núvirtur umfram eðlil.hagn 130,7     
lokavirði  82,6  100   
      
Núvirtur hagnaður 601,4     
      

Heildarvirði eigin fjár 6.013,6
Ávöxtunar-
krafa  10%   

      

 Fjöldi hlutabréfa 1,380 m. 4,36   kr. verð á hlut. 
 

Í skýringardæmi nr. 2, er tengist töflu nr. 4 er upphaflegi eðlilegi hagnaður 
388 mkr., þ.e. hagnaðurinn á fyrsta árinu í rekstraráætluninni. Arðgreiðslan 
það árið er 115 mkr. og það er eðlileg arðgeiðsla. Erfitt getur reynst að meta 
upphafsárið í virðismatinu, en það verður að endurspegla eðlilega starfsemi 
fyrirtækisins til lengri tíma litið. Án vaxtar hefði virðið orðið 3.880 mkr. (388 
mkr./0,10 = 3.880 mkr), sama niðurstaða hefði komið fram miðað við 
forsendur í töflu nr. 3 ef virðismat hefði verið reiknað í lok árs 2010, (4.310 
mkr – (43 mkr./0,10) = 3.880 mkr.) í staðinn fyrir 6.013 mkr.. Með því er 
hægt að reikna út að vöxturinn er 2.133 mkr. virði eða um 55% af 
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grunnvirði. Virði hvers hlutar er sá sami og er fram kemur í töflu nr. 3 eða 
4,36 kr. á hlut. (Penman, 2009) 

Virðismat með væntu sjóðstreymi (free cash flow) 
Á undanförnum árum hefur fjöldi af óskráðum fyrirtækja gengið kaupum og 
sölum hér á landi, bæði beint og sem hluti af sameiningum og yfirtökum. 
Þegar fjármagn var ódýrt og jafnvel verðlagning einnig á illa stöddum 
félögum var þetta freistandi leið til stækkunar í stað hefðbundins innri vaxtar. 
En rannsóknir styðja það að verðlagning hafi oft á tíðum ekki skilað þeim 
ábata eða samlegð til kaupenda og þess vegna rétt að skoða betur hvernig 
staðið hefur verið að verðlagningu fyrirtækja. 

En það er ljóst að aðalforsendan er að leggja mat á virði rekstrarins út frá 
væntingum til hans í framtíðinni. Ekki er tekið tillit til ytri vaxtar eða öðrum 
möguleikum í þeim efnum. Rekstraráætlunin er síðan skoðuð út hagnaði fyrir 
afskriftir og fjármagnskostnað eða út frá svokallaðri ebitda- framlegð. Síðan 
þarf að taka tillit til fjárfestinga í rekstrarfjármunum (til einföldunar eru þar 
metnar til jafns við afskriftir), fjárbindingar í rekstrarfé (birgðum og kröfum) 
og þar er gert ráð fyrir að fjármögnun þessa sé í jafnvægi (láns- og eiginfjár) 
til lengra tíma litið. Loks verður að skoða hve mikið af skuldum fyritækisins 
eru vaxtaberandi. 

Hér er komin sá grunnur, sem kallast „frjálst sjóðsstreymi“, sem er frjálst 
til útborgunar. Verðmæti félagsins er síðan fundið með því að núvirði 
sjóðsstreymi hvers árs. Núvirðingin fer að sjálfsögðu eftir þeirri ávöxtunar-
kröfu sem lögð er til grundvallar, en algengasta aðferð við mat á henni er 
svokölluð CAPM (Capital Assets Pricing Model). Aðrar aðferðir eru t.d. 
APM (Arbitrage Pricing Model) en CAPM er vinsælust m.a. vegna þess hve 
hún er í raun einföld. Formúlan er E(R) = Rf  +  B*(E<Rm> - Rf) og hér 
Rf: áhættulaus ávöxtun t.d. ávöxtunarkröfu ríkiskuldabréfa, B: er betan sem á 
að sýna áhættu sem víkur fyrir þeirri sem er á markaðinum almennt og hún 
svo margfölduð við markaðsáhættuna eða markaðsálaginu, (E<Rm> - Rf), 
sem á að endurspegla það álag sem fjárfestar krefjast ofan á áhættulausa 
ávöxtun. CAMP er notuð af fjármálafyrirtækjum um allan heim, á skráð 
markaðsbréf, þar sem hægt er afla upplýsingu um “betuna” betur en ef um 
óskráð félag væir að ræða. (Krishnamurti C. og Vishwanath S. R., 2008). 

Við forsendur á verðmati þarf að skoða marga þætti, starfsemi fyrirtækis-
ins er metin og greining á markaði nauðsynleg og kannaðir vaxtarmöguleikar 
um leið og við metum og endurmetum eignir félagins. En velja þarf 
matsaðferðina og þar koma margar leiðir til greina. Hér er hægt að byggja á 
viðskiptum með sambærileg fyrirtæki eða fundið ákveðnar viðmiðunar tölur, 
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en algengasta aðferðin byggir á sjóðsstreymisgreiningu. Í þeim tilfellum sem 
meta á óskráð félög er sjóðsteymi núvirt með ávöxtunarkröfu í formi 
fjármagnskostnaðar (svokallað WACC), þá er beitt veginni ávöxtunarkröfu 
eigenda og lánadrottna með hlutdeild þeirra í fjármögnun félagsins. Þar 
kemur við sögu EBIT (Earnings Before Interest (net) Taxes), sem sýnir 
fjárstreymi frá rekstri til að mæta öllum sem hafa lagt félaginu fjármagn, bæði 
lánadrottnum og hluthöfum. Við þurfum alltaf að spyrja okkur við verðmat 
hvað erum við að verðmeta er verið að skrá félag á markaði, er verið að 
kaupa meiri- eða minníhlutaeign. (Beamish, K. K. og Boeh, P. W. , 2007). Ef 
við viljum beita kennitölugreiningu þá eigum við ýmsa möguleika s.s.  

V/I – Q hlutfall (price to book); Ef ekki jafnt og 1 þá er markaðurinn að 
meta félagið annað en bókfært virði þess og því er lágt hlutfall gott til 
skuldsettrar yfirtöku eða kaup til upplausnar. En þetta byggir á reikningsskila-
venjum og er mjög ólíkt milli fyrirtækja, þar sem t.d. þjónustufyrirtæki hafa 
litlar bókfærðar eignir. 

V/H-hlutfall (price/earnings); markaðsvirði deild með hagnaði ársins, 
þannig að tap gerir hlutfall merkingalaust. Hér sjáum við hvað fjárfestar vilja 
borga fyrir hverja krónu hagnað og hversu mörg ár er hagnaður að 
endurgreiða kaupverðið. Þetta getur verið gott til samanburðar innan greina 
frekar en milli greina. 

PEG price/earnings vs. growth); Hér er V/H hlutfallið deild með % 
vexti hagnaðar milli ára. Því lægra sem þetta hlutfall er því hagstæðara verð 
hlutabréfa. Mikill og stöðugur vöxtur rekstrar myndar lágt gildi. (Mitchell, 
Mulherin og Weston, 2004). 

Síðast en ekki síst V/Ebitda. (EBITDA: Earnings before Interest, Taxes, 
Depreciation. Amortization) en ebitda er í hugum margra skemmri skírn 
(„quick and dirty“) nálgun á sjóðsstreymi og af mörgum talin betri en V/H 
hlutfall þar sem það er betra viðmið við framlegðamyndun og skattar og 
afskriftir hafa ekki áhrif. Skattar, afskriftir og hlutdeildarfélag hafa ekki heldur 
áhrif og auðveldar samanburð (Gaughan, 2007). 

Helstu hugtök 

Helstu hugtök og skilgreiningar, sem notuð eru við útreikninga á virði 
fyrirtækja verða nú kynnt til sögunnar. Hér eru allar stærðir þekktar og því 
auðvelt til samanburðar. Til að komast að „frjálsu fjármagnsflæði“ þá er 
notast við rekstraráætlanir félagsins, sem virða á og einnig þær stærðir, sem 
áður er getið s.s fjárfestinga í rekstrarfjármunum, afskrifta og fjárbindingar í 
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rekstrarfé (birgðum og kröfum). Þessir þættir koma fyrir í eftirfarandi töflu 
og eru ensku heitin feitletruð, sem notuð er síðar í útreikningsjöfnunum: 

 

Frjálst fjármagnsflæði -> FCF (Free Cash Flow)  
Net Sales (Revenue) 
- Cost of goods sold (COGS) 
- Selling, general, and administrative (SG&A) 
=Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) 
- Depreciation & Amortization (D&A) 
= Earnings before interest and taxes (EBIT) 
- Taxes (tax rate*EBIT) 
=Net operating profit/loss after taxes (NOPLAT) 
+ Depreciation & Amortization (D&A) 
- Capital Expenditure (Capex) 
- Change in Net working capital (ΔNWC) 
=Free cash flow (FCF) 

 

Ávöxtunarkrafa _-> WACC (Weighted Average Cost of 
Capital)  

Ávöxtunarkrafa (WACC) er veginn kostnaður 
WACC = Ws  *  Ks (1-T) + We * Ke 
W= hlutfallslegt vægi; K = kostnaður 
s = skuldir; e = eigið fé ; T = skattar  
Ef WACC fer upp  gengi eða NV niður og öfugt  
 

Þegar við notum NOPLAT, þá eru vextir dregnir frá þar WACC á að 
endurspegla kostnað við fjármagn eftir skatt. CAPEX getur verið bæði já- og 
neikvætt, sem fer eftir því hvort félagið er að fjárfesta eða losa eignir og loks 
verður að skoða breytingar í hreinu veltufé (ΔNWC).  
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Verðmatsformúlan og lokaverðsformúlan (TV) 
 

    

 
Lokavirði (terminal value: TV) er hægt að einfalda: 
 

 

 

 

NOPLAT T+1 = stöðugt NOPLAT ári á fyrsta eftir spátímabilið 
g  = væntur vöxtur ávöxtunar í NOPLAT til hins óendalega 
ROIC  = væntur ávöxtun nýrra fjárfestinga   
WACC  = vegin ávöxtunarkröfu fjármagns 
FCF T+1 = væntur vöxtur fjármagnsflæðis eftir spátímabilið 

Virði fyrirtækis fundið 

Í þriðja og síðasta dæminu er framreiknað frjálst fjárflæði fyrirtækisins á spá-
tímabili. Algengt spátímabil getur verið frá 4 að 7 árum. Finnum vegið 
meðaltal fjármagnskostnaðar til að núvirða stærðir (þ.e. WACC skv. 
formúlunni). Lokavirði fyrirtækisins fundið í lok spátímabilsins skv. FCF og 
óendanlegum framtíðarvexti (FCF t+1) og hér má einnig finna lokavirði sem 
nálgun með n.k. „útgöngustuðli“ þá verður lokavirðið LV = útreikningsstærð 
x kennitala og er þar hægt að nota margfaldara s.s. book value, ebit, ebitda, 
cash flow, veltu, v/h. Finnum virði fyrirtækisins með því að finna samtöluna 
af núvirtu fjárflæði og lokavirði fært til dagsins í dag. Rétt er að túlka 
niðurstöður og gera næmisgreiningu og munu ólíkar forsendur gefa afar 
mismunandi verð. Ef um er að ræða sameiningu við annað félag reynum við 
að meta samlegðina til að finna út hve mikið við getum greitt umfram 
útreikningsverðið. 
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Þegar tafla 5 er skoðuð, þá er þar verið að verðmeta fyrirtæki um mitt ár 
2009 m.v. rekstraráætlanir, sem liggja til grundvallar matinu. Hér er 
spátímabilið 2009-2013 og síðan er áætlaður jafn vöxtur (skilgreining: g) 3% 
út í hið „óendanlega“ eða ófyrirséða (perpetuity). Ef við gefum okkur 
ávöxtunarkröfu (WACC) = 15% þá verður núvirt fjármagnsflæði (free cash 
flow from firm) næstu 6 ár:  30  28  28  27  25  23 og þar sem við erum stödd á 
miðju ári 2009 þá er afvöxtunarþátturinn 0,5 fyrir það ár og síðan bætist 1 
við hvert ár (eins og lesa má í næst neðsta línu í töflu 5). Í fyrri hluta jöfnunar 
4 er núvirt fjármagnsflæði spátímabilsins samtalan 161, sem er samtalan af 
neðstu línu töflunnar, þar sem FCF er núrvirt fyrir hvert ár. 
 

Lokavirði er því fundið skv. formúlunni 5b: 50(1,03) / (0,15–0,03) = 429 
Loks er lokaverðið núvirt skv. seinni hluta formúlu 5a: 429 / (1,15)5,5 = 199 
 

Þannig fæst verðmætamat þessa fyrirtækis með samtölu þessara stærða og 
er áætlað 360 m.kr. m.v. ofnagreindar forsendur, en til að sjá hve næmt þetta 
mat er fyrir forsendum er rétt að framkvæma næmnisgreiningu þar sem 
mismunandi framtíðarvöxtur og ávöxtunarkrafa er skoðuð sbr. töflu 6. 

Tafla 5. Verðmat skv. sjóðstreymi 
Verðmatið m.v. FCFF núvirt yfir spátímabilið   

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Velta 179 191 205 215 221 228 
Vöxtur 15% 7% 7% 5% 3% 3% 
EBITDA 49 53 59 64 68 71 
Afskrift 14 14 14 14 14 14 
EBIT 35 39 45 50 54 57 
Skattar 6 7 8 9 10 10 
NOPLAT 29 32 37 41 44 47 
CAPEX -7 -7 -7 -7 -7 -7 
ΔNWC -4 -4 -4 -4 -4 -4 
F C F F 32 35 40 44 47 50 
Tíminn 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 
Núvirði 30 28 28 27 25 23 
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Tafla 6. Næmnisgreining 
Forsendur og næmnisgreining  Næmnisgreining      
     W A C C       
WACC 15%   Vöxtur 13% 14% 15% 16% 17% 
vöxtur 3%   2% 406 372 343 318 297 
     3% 432 393 360 332 309 
FCFF 2009-2014 161  4% 464 418 380 349 322 
FCFF frá 2014 199  5% 504 449 404 368 338 
EV   360               

 
Hér sjáum við hve næmnisgreining gefur okkur mismunandi verðmæta-

mat (EV) eftir forsendum um framtíðarvöxt og ávöxtunarkröfu.  

Umræða og niðurlag 

Virðismat fyrirtækja og annara fjárfestingartækifæra er alltaf háð því hvernig 
rekstrarumhverfi er á hverjum tíma. Hvaða virðismatsaðferð er sú „rétta“ 
verður alltaf umræðugrundvöllur hjá þeim er þekkja til virðismatstækni. Þessi 
grein hefur gefið lítið innlit í heim virðismatstækninnar og þann möguleika er 
mismunandi virðismatsaðferðir hafa. Einnig er nauðsynlegt að leggja á það 
áherslu af hverju verð og virði er ekki það sama og að allir hlutir sem hafa 
verð hafa ekki endilega virði.    

Heimildir 

Beamish, K. K. og Boeh, P. W. (2007). Mergers and Aquisitions: Text and Cases. 
London: Sage Publications.  

Fisher, I. (1919). The nature of capital and income. London: Macmillan & Co.  
Gaughan, P. A. (2007). Mergers, Acquistions and Corporate Restructuring. New 

Jersey: John Wiley & Sons. 
Graham, B. og Dodd, D. L. (1951). Security Analysis. New York: MacGraw-

Hill Book Company.   
Henry, J. F. (2000). Adam Smith and the Theory Of Value: Chapter Six 

Considered. History of Economics Review, 31, 1-13.  
IASB, International Accounting Standard Board. (2001). Framework for 

preparation and presentation of Financial Statements. (Rammi Alþjóðareiknings-
skilaráðsins var samþykktur af stjórn Alþjóðareikningsskilanefndarinnar í 



Hugleiðingar um verð og virði 143 

  

apríl 1989 til birtingar í júlí 1989 og var innleiddur af Alþjóðareiknings-
skilaráðinu í apríl 2001.) 

Krishnamurti C. og Vishwanath S. R. (2008). Mergers, Acquistions and Corporate 
Restructuring. London: Sage Publications 

Mitchell M. L., Mulherin J. H. og Weston J. F. (2004). Takeovers, Restructuring 
and Corporate Goverance. New Jersey: Pearson Education.  

Penman H. S. (2009). Financial Statement analysis and Security Valuation. New 
York: MacGraw-Hill Irwin.    

Smith, A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776, 
The Adam Smith Institute, www.adamsmith.org 

 



 



 

Ímynd sveitarfélaga 
 

Elfa Björk Erlingsdóttir  
Þórhallur Guðlaugsson 

 

Á síðustu árum hafa sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu verið í miklum 
vexti og keppst við að laða til sín nýja íbúa. Því var áhugavert að kanna nánar 
þær skoðanir og viðhorf sem mögulegir framtíðaríbúar hafa á sveitar-
félögunum á höfuðborgarsvæðinu. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að 
rannsaka hvort háskólanemar á Íslandi eða „framtíðaríbúar“ sveitarfélaganna 
Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar, Reykjanesbæjar og 
Seltjarnarnesbæjar sjái sveitarfélögin sem aðgreind markaðssvæði með 
sérstöðu og sérkenni eða aðeins sem úthverfi af Reykjavík. 

Í byrjun er stiklað á stóru er kemur að markaðsstarfi staða og hvernig 
áherslur hafa breyst á síðust áratugum. Bent er á að hlutverk staða er 
margvíslegt og markhóparnir margir. Því skiptir máli að notast við miðaða 
markaðsfærslu sem er grunnurinn að faglegu markaðsstarfi. Síðast en ekki 
síst er talað um mikilvægi ímyndaruppbyggingar staða. Mikilvægt er að ímynd 
staða sé á hreinu áður en að stjórnendur borgar byrja á því að byggja upp 
ákveðið vörumerki 

Í rannsóknarkaflanum er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar á 
sveitarfélögunum sex. Um er að ræða megindlega aðferðafræði sem gengur 
undir nafninu vörukort (perceptual mapping). Þar taka svarendur afstöðu til 
tiltekinna eiginleika og segja til um hversu vel eða illa sá eiginleiki á við um 
hvert sveitarfélag. 

Markaðssstarf staða 

Síðustu þrjá áratugi hafa forsvarsmenn þjóða, landshluta, borga og þéttbýla 
orðið varir við aukna samkeppni um takmarkaðar og dýrmætar auðlindir 
(Kotler, Asplund, Rein, og Haider, 1999; Pryor og Grossbart, 2007; van den 
Berg og Braun, 1999 og Warnaby, Bennison, Davies og Hughes, 2002). 
Þessar auðlindir er meðal annars að finna í ferðaþjónustu, fjárfestingum, 
viðskiptatækifærum, atburðum, starfsfólki, forystumönnum og íbúum. 
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(Anholt, 2002; Pryor og Grossbart, 2007). Aukin samkeppni á þessum 
sviðum hefur orðið þess valdandi að stjórnendur staða eru farnir að notast 
við markaðsfræði í öðrum tilgangi en bara til þess að laða að ferðamenn 
(Pryor og Grossbart, 2007).  

Hlutverk markaðsfærslu er m.a. að koma sérstöðu staða til skila og 
aðgreina þá frá öðrum stöðum í samkeppni (Morgan, Pritchard og Piggott, 
2002). Markaðsfærsla staða hefur tíðkast lengi (Ward, 1998) en á síðustu 
áratugum hefur vægi markaðsstarfs aukist vegna harðnandi samkeppni 
(Kotler o.fl., 1999). Áherslan á að skapa sérstök staðareinkenni og að kynna 
það ákveðnum markhópi er aldagömul (Kavaratzis og Ashworth, 2008). Hin 
upprunalega notkun markaðsfærslu staða er hinsvegar frekar einföld og 
aðallega takmörkuð við kynningarstarf. Slíkt kynningarstarf var aðallega 
byggt á tilviljunarkenndum grunni, framkvæmt af einstaklingum og fyrir-
tækjum sem höfðu persónulegan hag af því að kynna staðina (Ashworth og 
Voogd, 1994; Kavaratzis, 2004). Í dag hefur þróunin hinsvegar orðið í átt að 
samþættri og markvissri stjórnunarstefnu staða (Kavaratzis, 2005).  

Núverandi hugmyndafræði á bak við markaðsfærslu staða byggir að 
mörgu leyti á markaðsfærslu fyrirtækja (corporate-level marketing) (Kvaratzis og 
Ashworth, 2008). Fyrirtæki og staðir eru bæði rekstrareiningar sem innihalda 
fjöldann allan af hagsmunaðilum og eru flóknar í rekstri (Balmer og Greyser, 
2003). Markaðsfærsla fyrirtækja tengist ímynd og kennimerkjum fyrirtækis og 
þykir sú nálgun henta vel í markaðsstarfi staða og borga (Balmer og Greyser, 
2003). 

Miðað markaðsstarf 

Miðað markaðsstarf (STP-marketing/target-marketing) er talið grundvöllur 
nútíma markaðsstarfs og góð aðferð fyrir aðila í samkeppni til að ná betri 
árangri (Kotler, Armstrong, Saunders og Wong, 2001). Hugmyndin á bak við 
miðað markaðsstarf er að beina tiltekinni vöru eða þjónustu til ákveðins 
markhóps viðskiptavina. Við slíka afmörkun eykst virði vöru eða þjónustu 
enn frekar hjá þessum ákveðna hópi viðskiptavina. Slíkir viðskiptavinir munu 
þar af leiðandi meta tiltekna vöru eða þjónustu meira en vöru og þjónustu 
samkeppnisaðilanna og sýna hollustu með endurteknum kaupum og góðri 
umsögn til annarra viðskiptavina (Lilien, Rangaswamy og De Bruyn, 2007). 
Þar sem borgir og þéttbýli geta verið allt í senn heimili, vinnustaðir, áfanga-
staðir og fjárfestingar er hlutverk þeirra því margvíslegt og markhóparnir 
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margir (Kavaratzis og Ashworth, 2005). Allt eru þetta markhópar sem 
stjórnendur staða þurfa að huga að og forgangsraða. 

Hugtakið miðað markaðsstarf skiptist í þrjá hluta: markaðshlutun 
(segmentation), markaðsmiðun (targeting) og staðfærslu (positioning) (Lillen og 
Rangaswamy, 2003). Hlutverk markaðshlutunar er að greina ólíkan og 
sundurlausan markað í smærri og samstæðari hópa (Hollensen, 2003). 
Hlutverk markaðsmiðunar er að ákveða hvaða markhópar eru valdir og 
hversu margir þeir eiga að vera (Lililen og Rangaswamy, 2003). Hlutverk 
staðfærslu er hinsvegar þríþætt og er talað um aðgreiningu, aðgerðir og 
ímynd (Lilien og Rangaswamy, 2003; Trout, 2000). Tilgangur staðfærslu er að 
aðgreina vöru og þjónustu með sértækum aðgerðum og móta þar með 
fyrirfram ákveðna ímynd í huga neytenda (Lilien og Rangaswamy, 2003). 
Hægt er að aðgreina sig frá samkeppnisaðilum með einstakri vöru eða 
þjónustu eða með vel þjálfuðu starfsfólki og einstakri ímynd (Brooksbank, 
1994; Darling, 2001; Fisher 1991; Trout, 2000;). Samkeppnisyfirburðum vöru 
og þjónustu er þó aðeins náð með varanlegri aðgreiningu (Fisher, 1991). Með 
aðgerðum er ætlunin að koma aðgreiningunni til skila í huga neytenda. 
Takmarkið er að skapa skýra, aðgreinanlega og eftirsóknarverða stöðu í huga 
neytenda samanborið við vörur samkeppnisaðila (Keller, 2008; Morgan, 
Strong og McGuinnes, 2003; Rothe, 2003). Mikilvægt er að samræmi sé á 
milli aðgreiningar og aðgerða enda eiga aðgerðir að koma fyrirfram ákveðinni 
aðgreiningu til skila í huga eða minni viðskiptavina (Þórhallur Örn Guðlaugs-
son, 2007). Síðasta skref staðfærslu, ímynd, er það sem raunverulega gerist í 
huga viðskiptavina. Ekki er víst að sú ímynd sé í samræmi við fyrirfram 
ákveðna aðgreiningu og aðgerðir (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007). 
Neikvæð ímynd er oftast afleiðing margskonar ósamhljóma skilaboða sem t.d 
staðir eða borgir senda frá sér (Kavaratzis, 2004). Til að ná fram fyrirfram 
mótaðri ímynd er því afar mikilvægt að hafa skýra stefnumótun en slíkt er 
grundvallaratriði í árangursríkri staðfærslu. Þó ber að hafa í huga að stað-
færsla er í stöðugu endurmati og áframhaldandi og reglulegt mat því mjög 
nauðsynlegt (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005).  

Ímynd staða 

Að mati fræðimannanna Hubbard og Hall (1998) er mótun á ímynd borga 
orðinn einn mikilvægasti þátturinn í starfsemi pólitískra stjórnenda. Að mati 
Kavaratzis (2004) er það ekki borgin sjálf heldur ímynd hennar sem þarf að 
skipuleggja. Ein helsta áskorun stjórnenda borga er að vinna eftir ímynd sem 
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er samhljóma á milli mismunandi markhópa og ólíkra geira (Laaksonen, 
Laaksonen, Borisov og Halkoaho, 2006). Samskipti fólks við borg eftir því 
hvort um er að ræða athafnamann, nema eða gest mun skera úr um það 
hvernig ímynd fólk hefur af borginni. Af þeim sökum verða alltaf til margar 
mismunandi ímyndir af sömu borginni (sub images) (Laaksonen o.fl., 2006). 

Velgengni vörumerkjastefnu fyrirtækja (corporate-branding) hefur sýnt fram 
á að vörur þurfa ekki að vera áþreifanlegar til að hægt sé að markaðssetja 
þær. (Kavaratzis, 2005). Að mati Kavaratzis og Ashworth (2005) er vel hægt 
að notast við vörumerkjastjórnun er kemur að aðgreiningu staða. Vörumerki 
eykur þekkingu á einstökum eiginleikum staða, aðgreinir þá hvern frá öðrum 
og gerir þá eftirsóknarverða hjá markhópnum. Ímynd staða er þó talin 
ákveðinn grunnur er kemur að því að byggja um vörumerki þeirra 
(Kavaratzis, 2004). Því þarf ímynd staða að vera á hreinu áður en að 
stjórnendur borgar byrja á því að byggja upp ákveðið vörumerki. 

Rannsókn á ímynd sex íslenskra sveitarfélaga 

Í rannsókninni var ákveðið að notast við vörukort (perceptual map/brand map) 
til að finna út ímynd sveitarfélaganna sex í hugum háskólanema á Íslandi. 
Nafnið „vörukort” er þó ekki algilt, þar sem nota má aðferðina til að greina 
margt annað en hina hefðbundnu vöru, svo sem staði, fólk og fyrirtæki 
(Lilien og Rangaswamy, 2003). Vörukort er ein af þróaðri rannsóknar-
aðferðum í markaðsfræði meðal annars til að útskýra ímynd og hvernig má 
nota hana við markaðssetningu (Lilien og Rangaswamy, 2003; Þórhallur Örn 
Guðlaugsson, 2005). Þó að vörukort teljist til staðlaðrar aðferðafræði er 
möguleiki að notast við óstaðlaðaðar aðferðir í leit að réttum eiginleikum á 
vörukortið (Echtner og Ritchie, 1991 og Marks, 1976). Fyrri rannsóknir hafa 
sýnt fram á að dýrmætustu og gagnlegustu gögnunum, er kemur að því að 
rannsaka ímynd staða og áfangastaða, er aflað með samsettum aðferðum, 
stöðluðum og óstöðluðum (Echtner og Ritchie, 1993; Selby og Morgan, 
1996). 

Tilgangur vörukorts er að sýna mynd af markaði og hvernig til dæmis 
vörur, vörumerki, staðir eða fyrirtæki eru skynjaðar út frá fyrirfram 
ákveðnum eiginleikum (Festervand, 2000). Eiginleikarnir geta verið margs-
konar, jákvæðir eða neikvæðir, en það skiptir höfuðmáli að velja eiginleika 
sem lýsa vel viðkomandi aðstæðum. Eðlilegra er því er að byrja með fleiri 
frekar en færri eiginleika og nota aðferðafræðina til að sameina og/eða fækka 
þeim. Með þessum hætti er lagt mat á til dæmis vörumerki út frá öllum þeim 
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eiginleikum sem notaðir eru en ekki aðeins í tvívíðu formi eins og algengt er 
(Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005).  

Staðfærslugreiningarforrrit Lililen og Rangaswamy (2003) byggir á því að 
meðaltöl allra svara eru sett inn í tvívíða matrixu þar sem til dæmis vörur, 
vörumerkin, fyrirtæki eða staðir eru í dálkum en eiginleikarnir í línum. 
Forritið staðsetur og ákvarðar lengd línanna eftir meðaleinkunn eiginleika 
tiltekins vörumerkis. Á mynd eitt má sjá dæmi um framsetningu á vörukorti.  

 

 

Mynd 1. Dæmi um vörukort  

Lengd eiginleikalínanna á kortinu segir til um hversu vel eða afgerandi 
eiginleikarnir greina á milli vörumerkjanna. Löng lína gefur til kynna að 
viðkomandi eiginleiki sé afgerandi í mati svarenda, og eftir því sem 
vörumerkin lenda fjær miðju og nær langri eiginleikalínu, þeim mun afgerandi 
er aðgreiningin á grundvelli þess eiginleika. Mikilvægt er að hafa í huga að 
línurnar eru lesnar í báðar áttir frá miðju þrátt fyrir að aðeins annar vektorinn 
komi fram á myndinni (Lilien og Rangaswamy, 2003). Horn milli eiginleika-
línanna gefur einnig mikilvægar upplýsingar. Lítið horn milli eiginleika gefur 
til kynna, að eiginleikarnir séu nátengdir í huga þeirra sem svara þar sem 
mikil fylgni er á milli þeirra (Lilien og Rangaswamy, 2003). Niðurstöður 
kortsins gefa til kynna hvaða vörur eru samkeppnisaðilar séð frá sjónarhóli 
viðskiptavinarins. Þær vörur sem eru nálægt hvorri annarri eru í meiri 
samkeppni en hinar. Vörukort gefur því sterka vísbendingu um staðfærslu og 
hvernig megi staðsetja vöruna á markaði til að ná betri árangri (Þórhallur Örn 
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Guðlaugsson, 2005). Til eru dæmi þar sem vörukort hafa verið notuð til að 
greina ímynd staða (Freire, 2005; Kerr og Johnson, 2005).  

Rannsóknin byggir á megindlegri könnun á meðal nemenda við Háskóla 
Íslands og Háskólans á Akureyri á haustmisseri 2008. Könnunin var lögð 
fyrir rafrænt og var sendur tengill inn á könnunina í tölvupósti til allra 
nemenda skólanna. Alls bárust 426 svör. Þátttakendur voru spurðir út í 14 
eiginleika sem stóðu uppúr eftir forvinnu rannsakanda og beðnir um að taka 
afstöðu um hversu vel eða illa hver eiginleiki ættu við um hvert sveitarfélag. 
Eiginleikarnir 14 eru: 

 
1. Eftirsótt af fjölskyldufólki  
2. Gamaldags  
3. Ríkt samfélag  
4. Leiðandi og markviss uppbygging  
5. Snyrtilegur bær  
6. Fjölbreytt samfélag  
7. Náttúrufegurð og útivist  
8. Viðráðanlegt fasteignaverð  
9. Mikið um að vera fyrir unga fólkið  
10. Umhverfisvernd  
11. Öruggt umhverfi fyrir börn og unglinga  
12. Hefur sérstöðu  
13. Úthverfi frá Reykjavík/svefnbær  
14. Nútímalegt  

 
Eiginleikarnir voru settir fram sem fullyrðingar á níu stiga kvarða þar sem 

1 táknaði „á mjög illa við“ á meðan 9 táknaði „á mjög vel við“. Einnig var 
spurt út í álit þátttakenda á sameiningu sveitarfélaganna og hvar þeir vildu 
helst búa í framtíðinni.  

Til að finna út eiginleika vörukortsins var unnin mikla forvinnu. Í fyrsta 
lagi voru tekin viðtöl við forsvarmenn sveitarfélaganna sex sem voru: fimm 
bæjarstjórar, einn bæjarritari, einn kynningarstjóri og einn forstöðumaður 
almannatengsla. Í öðru lagi var gerð óformlega könnun á meðal fólks á 
förnum vegi og það beðið um að segja álit sitt á bæjarfélögunum sex í einu 
orði. Í þriðja lagi var farið í gegnum heimasíður sveitarfélaganna, ársskýrslur 
þeirra og bæklinga ásamt kennslubókum og þannig fengnar mikilvægar 
upplýsingar um viðfangsefnið.  

Allar þessar upplýsingar voru kóðaðar og flokkaðar niður í 21 undirflokk 
eða þemu. Forvinnunni lauk með því að lögð var fyrir forkönnun á meðal 
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meistaranema við viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands og þeir beðnir 
um að taka afstöðu til þeirra 21 undirflokka eða ímyndareiginleika sveitar-
félaga sem urðu til í forvinnunni. Unnið var úr niðurstöðum forkönnuninnar 
samkvæmt aðferðarfræði vörukorta. Tilgangur forkönnunar er fyrst og 
fremst sá að reyna að fækka þeim atriðum sem lagt er mat á. Markmiðið er 
því ekki að leggja mat á ímynd heldur eiginleikana (Þórhallur Örn Guðlaugs-
son, 2005). Þær eiginleikalínur sem lágu þétt saman og horn þeirra þröng 
voru því sameinaðar og þær eiginleikalínur sem voru mjög stuttar voru teknar 
út. Eftir stóðu því 14 áðurnefndir eiginleikar sem spurt var um í stórri 
megindlegri könnun á meðal háskólanema á Íslandi. Vert er að benda á að 
svipaðar niðurstöður fengust úr forkönnuninni og lokakönnuninni þrátt fyrir 
breiðari hóp þátttakenda í aðalkönnun og fleiri eiginleika í forkönnun. Eftir 
að gagnaöflun lauk var unnið úr svörunum samkvæmt aðferðafræði vöru-
korta og niðurstöður birtar í myndrænu formi. 
 

 
Mynd 2. Ímynd sveitarfélaganna sex meðal háskólanema á Íslandi, nóvember 
2008 
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Á mynd tvö má sjá megin niðurstöður rannsóknarinnar. Þar kemur fram 

hvernig háskólanemar á Íslandi skynja sveitarfélögin sex og hvernig þeir 
staðsetja sveitarfélögin gagnvart hvert öðru. Eins og sjá má eru öll sveitar-
félögin nema eitt töluvert frá miðjupunti kortsins sem þýðir að staðsetning 
þeirra er nokkuð skýr á meðal þátttakenda.  

Sveitarfélagið Garðabær er tengt sterklega við eiginleikana ríkt samfélag 
og nútímalegt en síður við eiginleikana viðráðanlegt fasteignaverð og 
fjöbreytt samfélag. Sú ímynd er skiljanleg þar sem fasteignaverð í Garðabæ er 
það hæsta á landinu og hinn almenni íbúi bæjarins með háar meðaltekjur. 
Garðabær hefur einnig verið í forystusveit er kemur að nýjungum til dæmis í 
skólakerfinu og rafrænni upplýsingaveitu. Sveitarfélagið þykir einnig snyrti-
legt og er það eindreginn vilji stjórnenda bæjarins að svo sé. Ekki kemur á 
óvart að Garðabær teljist til úthverfis eða svefnbæjar enda starfa flestir íbúar 
bæjarins annars staðar. Þó ber að nefna að eitt helsta atvinnusvæði 
Garðabæjar er á lóðamörkum við Hafnarfjörð og margir sem telja það vera 
hluta af Hafnarfirði. Stjórnendur bæjarins hafa lagt mikla áherslu á skólastarf 
og verndun náttúruperlna. Sú ímynd virðist ekki skila sér nógu sterkt til 
framtíðaríbúa.  

Sveitarfélagið Hafnarfjörður er staðsett innst á kortinu af sveitarfélögun-
um sex sem þýðir að staðsetning þess er óskýrust á meðal þátttakenda og 
eiginleikarnir því ekki eins afgerandi og hjá hinum sveitarfélögunum. Eitt 
helsta markmið stjórnenda Hafnarfjarðar er að búa til þorpsstemningu og að 
fólki hafi samneyti við hvert annað og líði vel. Ein ástæða þess að 
framtíðaríbúar hafa mjög óskýra mynd af sveitarfélaginu gæti verið sú að 
andstæður eru í aðgerðum stjórnenda og miðlun ímyndar. Hin mikla áhersla 
á uppbyggingu nýrra landsvæða, þéttingu miðbæjarins og vaxandi fjölda íbúa 
er mótsögn við þær hugmyndir stjórnenda að halda uppi vinalegri 
þorpstemningu í Hafnarfirði. Helstu eiginleikar sem Hafnarfjörður tengist að 
mati framtíðaríbúa er viðráðanlegt fasteignaverð og sérstaða. Sú ímynd er 
skiljanleg þar sem bæjaryfirvöld hafa lagt áherslu á að bjóða upp á hagstæðar 
lóðir og leiguíbúðir. Hafnfirðingar leggja einnig mikið upp úr því að vera 
öðruvísi og er það undirstrikað í ríku menningarlífi bæjarins. Aðrir eiginleikar 
sem einnig er hægt er að tengja við Hafnarfjörð eru gamaldags, náttúrufegurð 
og útivist, fjölbreytt samfélag og mikið um að vera fyrir unga fólkið.  

Sveitarfélagið Kópavogur er talið nútímalegast af sveitarfélögunum sex og 
leiðandi í markvissri uppbyggingu. Mikið hefur verið lagt upp úr skilvirkni og 
stærðarhagkvæmni sveitarfélagsins og bygging nýrra íbúðahverfa hefur 
einkennst af þeirri stefnu. Áhersla er lögð á að þjónusta við íbúana sé til 
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staðar þegar þeir flytja í hverfin. Einnig hefur verið lögð mikil áhersla á að 
efla atvinnuuppbyggingu í bænum og gera Kópavog að stórborgarsamfélagi. 
Að því leyti er skiljanlegt að tilvonandi íbúar tengi bæinn við nútímalega 
stjórnunarhætti. Í áherslum stjórnenda á uppbyggingu hefur lítið farið fyrir 
umhverfissjónarmiðum. Það gæti skýrt neikvæða ímynd Kópavogs er kemur 
að nátturufegurð og umhverfisvernd. Aðrir eiginleikar sem einnig er hægt er 
að tengja við Kópavog eru mikið um að vera fyrir unga fólkið, fjölbreytt 
samfélag og eftirsótt af fjölskyldufólki. 

Stjórnendur sveitarfélagsins Mosfellsbæjar hafa lagst í mikla endurskipu-
lagningu er kemur að stefnu sveitarfélagsins. Sú vinna hefur nýverið farið í 
gang og því ekki skrýtið að sú ímynd sem framtíðaríbúar hafa af Mosfellsbæ 
sé gamaldags. Takmarkið er að breyta ímynd sveitarfélagsins í nútímalegt er 
kemur að þjónustu við íbúana en halda samt áfram í eiginleikann „sveit í 
borg”. Það kemur mjög greinilega í ljós að sú ímynd sem tilvonandi íbúar 
hafa af Mosfellsbæ er sveit enda tengja þeir bæinn við náttúrufegurð og útvist 
og umhverfisvernd. Það kom rannsakanda á óvart að Mosfellsbær þykir 
öruggara umhverfi fyrir börn og unglinga en til dæmis Garðabær og 
Seltjarnarnesbær en þar hefur verið lögð mikil áhersla á að efla skólakerfið í 
gegnum tíðina. Þátttakendur virtust því tengja öryggi ungmenna frekar við 
náttúruna en skólastarf. Aðrir eiginleikar sem einnig er hægt er að tengja við 
Mosfellsbæ er sérstaða, viðráðanlegt fasteignaverð og snyrtilegur bær og 
úthverfi Reykjavíkur/svefnær. 

Afstaða til sveitarfélagsins Reykjanesbæjar var mjög skýr á meðal 
framtíðaríbúa. Helsta tenging þeirra við sveitarfélagið var viðráðanlegt 
fasteignaverð. Síðan Árni Sigfússon tók við sem bæjarstjóri Reykjanesbæjar 
hefur verið lögð mikil áhersla á að styrkja stoðir samfélagsins og fá núverandi 
íbúa til liðs við sig. Hann viðurkenndi að engin formleg kynningarherferð um 
bæjarfélagið væri hafin enda taldi hann það ekki tímabært. Margt hafi breyst 
til batnaðar en margt þyrfti að gera ennþá betur áður en hægt væri að sækja 
formlega fram. Reykjanesbær hafi hinsvegar laðað til sín margt ungt fólk 
vegna hagstæðra fasteignakaupa. Því er ekki skrítið að framtíðaríbúar tengi 
Reykjanesbæ við eiginleikann viðráðanlegt fasteignaverð. Reykjanesbær þykir 
þó vera fjölbreytt samfélag sem hafi margt að bjóða fyrir ungt fólk. Aðrir 
eiginleikar sem hægt er að tengja við Reykjanesbæ eru sérstað og leiðandi og 
markviss uppbygging.  

Sveitarfélagið Seltjarnarnesbær er ólíkt hinum sveitarfélögunum að því 
leyti að ekki er gert ráð fyrir frekari fjölgun íbúa. Takmarkið er frekar að gera 
meira fyrir þá sem nú búa í sveitarfélaginu. Af þeim sökum er ekki skrítið að 
Seltjarnarnesbær þyki ekki leiðandi í uppbyggingu að mati framtíðaríbúa. 
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Mjög fáir þátttakendur voru núverandi íbúar Seltjarnarnesbæjar enda 
fasteignaverð hátt og fasteignakaupendur yfirleitt ekki að kaupa sína fyrstu 
fasteign. Framtíðaríbúar höfðu greinilega litla vitneskju um þjónustu Seltjar-
narnesbæjar og töldu flestir sveitarfélagið vera úthverfi Reykjavíkur. Seltjar-
narnesbær þótti snyrtilegur og umhverfisvænn en tengingin við náttúrufegurð 
og útivist var ekki eins sterk og rannsakandi hefði haldið en Seltjarnarnesbær 
býr yfir miklum náttúruperlum og stóru útivistarsvæði. Eiginleikarnir öruggt 
umhverfi fyrir börn og unglinga og ríkt samfélag eiga einnig við um 
Seltjarnarnesbæ.  

Einnig var ákveðið að skipta þátttakendur niður í smærri markhópa og 
kom í ljós að ímynd sveitarfélaganna sex er nokkuð breytileg eftir búsetu 
fólks og aldri. Það markverðasta sem kom í ljós var að fólk búsett annar-
staðar en í sveitarfélögunum sex og í Reykjavík finnst samfélagið á höfuð-
borgarsvæðinu einsleitara en íbúum í Reykjavík og í sveitarfélögunum sex. 
Ímynd Hafnarfjarðar þótti óskýr en fólk búsett annarstaðar en í sveitar-
félögunum sex og í Reykjavík hafði skýrari skoðanir um Hafnarfjörð. 
Aldurshópurinn 30 ára og yngri telur Garðabæ vera eftirsóknarverðari fyrir 
fjölskyldufólk en hinir markhóparnir og aldurshópurinn 31 og eldri telur 
Mosfellsbæ ekki eins gamaldags. Aldurshópurinn 31 árs og eldri fannst 
Kópavogur ekki eins leiðandi og markviss í sinni uppbyggingu og var með 
óskýrustu myndina af Reykjanesbæ.  

Helstu niðurstöður eru þó þær að Mosfellsbær og Kópavogur þykja vera 
á andstæðum pólum er kemur að nútímalegum og gamaldags stjórnunar-
háttum sem og náttúrusjónarmiðum. Hafnarfjörður og Reykjanesbær virðast 
vera á andstæðum pólum við Garðabæ er kemur að ríkidæmi, fasteignaverði 
og fjölbreytileika íbúa. Seltjarnarnesbær telst hinsvegar vera úthverfi af 
Reykjavík en Hafnarfjörður og Reykjanesbær einna síst.  

Aðrar niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að það eru fylgni á milli 
núverandi og framtíðarbúsetu fólks (P<0,05) en þó nokkuð mismunandi eftir 
sveitarfélögum. Samkvæmt rannsókninni eru íbúar Hafnarfjarðar tryggastir 
sínu sveitarfélagi en með 95 prósent öryggismörkum er hægt að segja að 56-
88 prósent af núverandi íbúum Hafnarfjarðar vilja búa í Hafnarfirði í 
framtíðinni. Íbúar Kópavogs virðast hingsvegar vera ótryggustu íbúarnir en 
með 95 prósent öryggismörkum er hægt að segja að 35-63 prósent af 
núverandi íbúum Kópavogs vilja búa í Kópavogi í framtíðinni.  

Er kemur að sameiningu sveitarfélagana er megin niðurstaðan sú að 
sveitarfélögin sem hafa 15.000 íbúa eða færri eru síður hlynnt sameiningu en 
íbúar Reykjavíkur. Marktækur munur (F(2,333)=3,48; p<0,001) var á milli 
hópanna. 
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Helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru nokkrar en helst bera að nefna 
lítil dreifing svara milli sveitarfélaga sem hafði þau áhrif að erfiðara var að 
túlka tölfræðilegar niðurstöður. Einnig ber að hafa í huga að ekki er hægt að 
alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar sem almenna ímynd eða „regnhlífar-
ímynd“ sveitarfélaganna þar sem aðeins einn hagsmunahópur var fyrir 
svörum. Niðurstöðurnar gefa hinsvegar vissar vísbendingar og hugmyndir 
um hver ímyndin er og hvað hægt er að gera í framtíðinni.  
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Why can’t you speak up?: Intercultural 
Communication between Icelandic and 

Spanish Employees1  
 

Erla S. Kristjánsdóttir 
Judith N. Martin 

 

Business is increasingly international, from the traditional unidirectional 
efforts (companies set up offices abroad to oversee or cater to local demand) 
to the recent multidirectional globalization efforts (globally integrated 
“stateless” firms, often from emerging economies that source work to wher-
ever is most efficient) (Bishop, 2008). As many business scholars and 
practitioners point out, communication problems in international business 
often stem from a lack of understanding of cross cultural differences in 
management style (Fatahi, 1996; Harris, Moran & Moran, 2004; Martin, 
2005; Schneider & Barsoux, 2003), human resource management (Papalex-
andris & Panayotopoulou, 2004), competitive intelligence (CI) (Blenkhorn & 
Fleisher, 2005); business ethics (Christie, Kwon, Stoeberl & Baumhart, 2003; 
Scholtens & Dam, 2007; Tsalikis & Seaton, 2007), knowledge-sharing 
(Möller & Svahn, 2004) and work and life values (Dolan, Diez-Pinol, 
Fernandez-Alles, Martin-Prius & Martinez-Fierro, 2004; Ricks, 1999) to 
name only a few. Of course the well-known value studies of Hofstede (1997, 
2001) have spawned myriad large-scale multi-country comparative 
investigations of value-related business practices. There have been fewer 
studies that examine the points of conflict or asynchrony in intercultural 
interaction in international business settings. In an effort to answer the 
research calls identified above and provide more in-depth analysis of cross-
cultural “asynchrony” or misunderstandings in global business contexts, this 
study examines communication interaction between Icelandic employees and 
                                                                          
1  Portions of this paper are adapted from a co-authored paper with Judith N. Martin at 

Arizona State University “A Case Study in Intercultural Management Communication: 
Icelandic Managers and French, Spanish and Indian Employees”  
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employees in their subsidiary in Spain. Employees at the company were 
interviewed to identify misunderstandings that seem to have occurred due to 
cultural/value/communication style differences and to identify practical 
suggestions for managing their differences and misunderstandings more 
effectively. The study posed the following research question: 

 
What are the cultural norms that one needs to understand in managing cultural 
misunderstanding more effectively? 

 
The current study used a combination of qualitative techniques in analyzing 
the data. But according to Kvale (1996), “The most frequent form of inter-
view analysis is probably an ad hoc use of different approaches and 
techniques for meaning generation” (p. 203). 

Icelandic Business Culture 

Icelandic business culture is younger than other such cultures in Europe, as 
Iceland developed in less than 100 years from a relatively poor agricultural 
economy to an advanced economy whose per-capita CDP is among highest 
in the world (Eyjolfsdottir & Smith, 1996). Icelandic business culture reflects 
the larger cultural values identified by scholars which include 1) individual-
ism, 2) equality, 3) strong work ethic, 4) optimism in the face of uncertainty, 
each of which is discussed below. Icelanders probably share some values 
with other Nordic (Scandinavian) cultures, but also differ in some important 
ways. 

Icelanders in both work and social settings exhibit strong individualism, 
but with some collectivist tendencies. In one study comparing Icelandic 
organizational values with those found in other Nordic countries, all 
Icelandic respondents reported high reliance on their own experience and 
training but differed from other European respondents in their strong 
reliance on their colleagues (Eyjolfsdottir & Smith, 1996). Similar individual-
ist-collectivist synthesis is seen in the Icelandic social security and health care 
systems, which are universal (like other Scandinavian countries), but 
generally provide low benefits, which are income-targeted (in contrast to 
other Scandinavian countries) (Olafsson, 2003). Related to individualism are 
Icelanders’ strong support of market-friendly values and a positive view of 
competition and meritocratic rewards. 
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A second important cultural/work value is egalitarianism, related to low 
power distance, individualism, and femininity (Hofstede, 1997, 2001). 
Icelanders place great emphasis on equality in all its dimensions—equality of 
status, equality of the sexes, equality of opportunity and equality of 
conditions. Respect for authority in business contexts seems moderate. A 
third value is their very strong work ethic--the Icelandic work week is among 
the longest in the affluent world--and the important role of work in 
obtaining individual achievements (Olafsson, 2003).  

A final cultural value is the belief in reacting positively and even 
optimistically to adverse nature--comprising the “action poet” psyche of the 
nation and the “fisherman mentality” (Eyjolfsdottir & Smith, 1996). Iceland-
ers are probably more tolerant of uncertainty than many other nations 
because of the ever changing weather, earthquakes and volcanic eruptions; 
they need to have the capability to react quickly to all types of changes. Thus, 
Icelanders are considered to be very flexible and positive regarding abrupt 
changes in the workplace. Furthermore, they need to be optimistic and 
believe that those things will work out as expected, which can make them 
too optimistic. “They also tend to be overly optimistic to the extent of 
appearing careless, making free use of a favorite saying in times of trouble: 
þetta reddast – “it will sort itself out”” (Eyjolfsdottir & Smith, 1996, p. 68).  

The following section reports results of a study on international business 
encounter between Icelanders and Spaniards. The section describes the 
particular Icelandic organization and the context in which cross-national 
business encounter occurs and then identifies the points of conflict in this 
encounter—from the Icelandic employees’ perspective. 

Results 

Icelanders and the Spaniards 
The interviews took place in an Icelandic gaming solution and services 
vendor company founded in 1996 with regional offices in Denmark, Spain, 
Poland and Canada. The company offers a turn-key solution, gaming plat-
form and a large portfolio of games. The company has an outstanding 
portfolio of over 100 games, mostly for the web and mobile phones, ranging 
from lottery products like numbers games and sports betting games to 
multiplayer community games.  

Seven employees at the software company in Iceland were interviewed 
for this project: the chief software architect and four other employees based 
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in Iceland, a project manager and two other computer specialists based in 
Spain (working in a department with other Icelanders). All of them 
communicate with the Spanish employees on a regular basis via phone, 
conference call, email and face-to-face. The Spanish employees have visited 
the headquarters in Iceland several times, and in addition, the chief software 
architect conducts training workshops in Spain on a regular basis teaching 
how to use the new software. The project manager had been in Spain for one 
year with his family and children when the current study was conducted. 

The company in Iceland sold the Spanish company a turn-key solution, a 
gaming platform which the employees in Iceland understood to be the base on 
which to build a solution that is specifically tailored toward the Spaniards’ 
needs. However, the Icelandic employees believe that the Spaniards must 
have misunderstood it to be the whole package including the turn-key solution 
with the additional work to specifically tailor the solution toward their needs. 
This misunderstanding as a result has caused the Icelandic employees many 
additional unexpected hours of work and financial resources. The chief 
software architect says, “We are frustrated and feel that we have been taken 
advantage of and this is affecting the morale between the teams.” The 
Icelandic employees believe that the Spaniards were purposely being 
ambiguous and vague during the negotiation process in order to obtain more 
work free of cost from the Icelanders. The Icelanders also think that the 
Spaniards believe, on the other hand, that the Icelanders were trying to 
mislead them so they would buy the turn-key solution, making the Spaniards 
think that everything was included in the sale (the platform including the work 
it takes to specifically construct it for the Spaniards). This miscommunication 
is still unresolved between the Icelanders and the Spaniards and the 
Icelanders are currently working on the platform in Spain, mostly for free 
but are submitting invoices for some of their work. 

Analysis 
The results of our data analysis reveal that the misunderstandings between 
the Icelanders and the Spanish counterparts are multilayered, due to language 
barriers, different communication styles and values. A review of scholarly 
literature reveals that the problems identified by the Icelanders can be 
explained by deep-seated differences in cultural values, norms and 
expectations (Brislin, 2000; Carbaugh, 1988; Kanungo, 2006). 

To begin with, the language barrier seems to be exacerbating the mis-
understandings between these two groups. The Icelanders and Spaniards 
generally communicate in English and the Icelandic project manager had the 



Why can’t you speak up? 163 

  

impression that one of the Spanish directors kept avoiding him because his 
(the Spaniard’s) English language skill was limited, saying, “I think that the 
Spaniards have inferiority complex because their English is so bad.” The 
project manager reported that this was very frustrating and also made him 
very uncomfortable. The language barrier resulted in more frequent 
interaction between the Icelandic employees in the department and less 
between them and the Spaniards; with the Icelanders communicating with 
Spaniards only if the issue was very important, and then asking the best 
English speaker from the Spanish team to be the interpreter. According to 
the Icelandic workers, the language barrier was a serious hurdle in their 
communication interaction, causing misunderstanding, mistakes and delays.  

To understand this finding, it is important to know that young people in 
Spain study English and it is the primary foreign language taught in Spanish 
schools today. However, many people over forty were not required to learn 
English as French was more commonly taught, so if they have learned 
English it was probably after they left high school by going to private 
language schools or taking courses abroad. And those over fifty may not 
have learned any English at all (Wattley-Ames, 1999).  

Another reason for the serious misunderstanding about the software that 
the Icelanders were providing and the Spaniards adopting is possibly due to 
cultural difference in directness in communication style. The chief software 
architect says, “It sometimes seems like the Spaniards are being vague on 
purpose about what they really want from us when we (Icelanders) expect 
them (Spaniards) to be more specific about it. You can never really know 
how things are going to turn out because the Spaniards don´t tell us clearly.” 
Studies report that Spaniards are less direct than Icelanders who are more 
spontaneous (act on their feet) and Spaniards generally consider direct 
confrontation inappropriate and impolite (Wattley-Ames, 1999, p. 78). The 
main difference between direct and indirect communication is that direct 
communication emphasizes low-context communication and reveals the 
speaker’s true feelings, opinions and wants, whereas indirect communication 
emphasizes high-context communication and obscures or even disguises the 
speaker’s true feeling, opinions and wants (Gudykunst & Ting-Toomey, 
1988; Lim 2002). 

The Spaniards choose carefully when the right time to speak is but 
“Spaniards are in general afraid of looking foolish (hacer el ridículo) and will go 
to a lot of trouble to avoid it” (Wattley-Ames, 1999, p. 97). They prefer to 
reveal their opinions in private, not in front of a group, or they may just wait 
and see what happens if they remain silent. Moreover, Spaniards avoid direct 
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confrontation and when with a group of people they are likely to keep quiet 
even though they disagree. “Spaniards generally consider direct confront-
ation impolite. To contradict someone, especially in front of other people, is 
a challenge that may be met with anger” (p. 78). Thus they cannot be made 
to lose face. Icelanders on the other hand, are quite spontaneous and say 
what’s on their mind and Icelandic managers, for example, rely very little on 
formal rules in their decision-making. “They see no need for such constraints 
and thus must feel quite comfortable in ambiguous situations” (Eyjolfsdottir 
& Smith, 1996, p. 69). This may reflect the difference between Icelanders (a 
more individualistic culture) who use more self-oriented-saving strategies and 
Spaniards (a more collectivistic culture) who use more other-oriented strate-
gies (Ting-Toomey & Kurogi, 1998; Ting-Toomey & Oetzel, 2002). 

Another communication conflict reflected cultural differences in the pace 
of work and meeting deadlines. The Icelandic interviewees complained about 
projects taking too much time and said that they finally realized that 
everything would take a much longer time than originally planned. For 
example, writing a contract that they assumed would take about a month 
turned out to take five months. Furthermore, they were discontented that 
meetings did not begin and end at the time scheduled and waiting for a 
response to an email message could take a week. Moreover, one time when 
the chief software architect conducted a training workshop for the Spaniards 
in Spain, he gave the trainees a five minute break every hour as he usually 
does when teaching and training in Iceland. The break turned out to be 20-
23 minutes as the participants just left and came back one by one, so he 
eventually decided to skip the breaks altogether.  

In terms of decision-making and planning, the Icelandic interviewees 
expressed dissatisfaction with the Spaniards because they were not sticking 
to previously-agreed decisions and they believed that the Spaniards were 
purposely keeping ends open and deliberately causing delays so they could 
make changes as they found necessary. Moreover, the Icelanders complained 
that the Spaniards didn’t seem to plan ahead of time, and if they did, the plan 
would probably change. The Icelanders were uncertain how to react in these 
kinds of situations as they did not want to appear too pushy or too eager to 
make decisions, and they did not know if the Spaniards had changed their 
mind or if they were not interested in the issue any more. 

The scholarly research documents that Spaniards work sometimes at a 
slower pace than Icelanders in that they take a two hour lunch break to catch 
up on the personal news of their coworkers, read the newspaper and run 
errands (Wattley-Ames, 1999). On the other hand, Icelanders have this so-
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called “fisherman mentality.” A typical fisherman, as Eyjolfsdottir and Smith 
explain, goes fishing hoping for fast results…”he is flexible and will work 
hard when the fishing season is good” (p. 69-70). Thus, they are eager to get 
the work done and tend to be impatient when they sense that people are 
beating around the bush instead of focusing on the project until it is 
completed. Both the Icelanders and the Spaniards plan meetings in advance, 
but the latter do not necessarily start the meetings on time. In contrast to the 
Spaniards expectations, the Icelanders expect the goals set for the meeting to 
be kept, not expecting any changes. On the other hand, Spaniards expect 
some changes to be made to the original plan, at least for the first meeting 
where they want to develop trust and good friendship which can take some 
time and thus the meeting can start and end later than anticipated (Cultural 
Advice-Spain, 2006). Moreover, Spaniards keep ends open on purpose as 
“Spaniards are concerned that too much planning leads to loss of 
spontaneity and flexibility” (Wattley-Ames, 1999, p. 102) and thus “…when 
agreement is reached, Spaniards often leave details undecided” (p. 105). In 
addition, when working on an issue, Spaniards often choose to work 
nonstop without a break for hours whereas the Icelanders seem not to work 
as effectively without short breaks.  

MacDuff (2006), in his analysis of cultural differences in the pace of 
business negotiations, cautions against simplistic dichotomies of mono-
chronic/polychronic approaches to time. This is particularly in the global 
technological age when boundaries between work and leisure, and home/-
work are blurred, when employees can theoretically communicate with 
others and be available 24/7. Drawing from work by Brislin & Kim (2003), 
Tompenaars and Hampden-Turner (1997) and others, he proposes a 
tripartite framework for understanding cultural difference in perceptions of 
time: Punctuality and timeliness (the importance or lack of importance 
placed on being “on time”); the use of time (how time is spent e.g. on task or 
on relationship-building); and time as issue within business negotiation (how 
far back one goes or how far forward one looks in perceiving importance of 
events, remedies). It seems that the misunderstandings between Icelanders 
and Spaniards are based on a combination of the first two elements. The 
Spaniards perhaps do not place the same importance on punctuality and may 
prefer to spend more time in building relationships (which Icelanders see as 
less important than task). These differences taken together with the 
differences in direct/indirect conversational preferences seem at the root of 
much of the communication problems. 
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A final communication issue involves power distance differences 
(Hofstede, 2001). According to the Icelandic employees, Spanish employees 
expect that their managers have all the answers and that they will tell them 
what to do and in what way. Their managers or supervisors do all the 
planning and the subordinates provide what their managers expect of them. 
According to cultural experts, this occurs in a very formal hierarchical 
structure that can take a very long time resulting in delays and deadlines 
being missed because of attention to detail (Cultural Advice-Spain, 2006). On 
the other hand, superiors in Iceland are less autocratic than the Spanish 
superiors and the differences between the bosses and subordinates are not 
clearly marked and there is a very friendly atmosphere between the bosses 
and subordinates. Moreover, Icelandic managers consult with their subordi-
nates because they see them as colleagues and thus call them by their first 
name (Eyjolfsdottir & Smith, 1996). Because the hierarchy in Iceland is 
relatively flat, the communication between the managers and the subordin-
ates is faster and issues are managed faster as well. Icelanders belong to a low 
power distance culture where they believe that less hierarchy is better and 
that power should only be used for legitimate reasons. In contrast, Spaniards 
belong to a high power distance culture and so believe that hierarchy is 
valued and there is a wider gap between superiors and subordinates and the 
relationship between them is more formal (Hofstede, 1997). 

In sum, the results of our interview data and a review of cross-cultural 
differences literature reveal that the points of asynchrony in Iceland-Spaniard 
interactions, from the Icelanders’ perspective, seem to revolve around issues 
of language, differences in direct/indirect communication style, perceptions 
of time, and hierarchy (power distance). The data provide empirical evidence 
for the extent to which these differences caused employee dissatisfaction, 
frustration, delays, and ultimately bottom-line loss of efficiency and 
productivity of both companies--clearly expressed by the Icelanders and we 
assume also experienced by the Spaniards. The challenge is to identify 
strategies that might facilitate more effective communication in these 
business relationships (Hinner, 2005; Zhu, Nel, & Bhat, 2006). 

Discussion 

There are several conclusions to draw from this in-depth analysis of the 
challenges encountered by Icelandic employees in their interactions with the 
employees in Spain. First, the study yields quite clear empirical evidence for 
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the high degree of frustration resulting in these international business 
encounters. While mergers and acquisitions that take place within national 
borders are fraught with challenges and may result in frustration, resistance, 
and conflicts for employees and management, cultural differences in 
communication style and work-related values seem to exacerbate the process 
in international contexts (Harkins, Giber, Sobol, Tarquinio, & Carter, 2006). 
The Icelandic employees expressed a high degree of frustration, sometimes 
acknowledging cultural differences as contributing, but often not---
attributing quite negative intentions to their international counterparts—e.g. 
purposely being vague or obstructionist in order to gain something from 
their Icelandic partners. 

Second, there seems to be two types of communication challenges 
identified in this study: Culture-general and culture specific. The culture-
general challenge relates to language. There seems to be some language 
problems, although how these problems are handled is probably culture-
specific. For example, while communicating in a foreign language (English) 
is challenging for both groups involved in the study, Icelanders are less 
reticent in using English than their Spanish counterparts, because of the 
almost universal practice of studying foreign language in Icelandic schools. 
In some cases, misunderstandings are simply not being addressed, due to 
preferences for indirect or high context communication style and high power 
distance. That is, if the international employees do not understand the 
Icelanders, they will not say they don’t understand; and may even avoid the 
Icelanders (as seems to be the case with the Spaniards), but go on with the 
work and the language problem only becomes evident later, when projects 
are not completed on time or other difficulties arise. 

The other points of asynchrony seemed to be based in culture-specific 
communication and value differences between the Icelanders and the foreign 
counterparts. A rather clear pattern of asynchrony emerges here. These 
findings provide an insight into the work-related values of the Spanish 
culture, but maybe more important, also give insight into Icelandic work-
related values—a culture that has been little studied in the past.  

As noted, the cultural differences that emerged in this study were ana-
lyzed according to several well-accepted value frameworks, i.e., Hofstede´s 
(1997, 2001) value dimensions of power distance, uncertainty avoidance, 
individualism/collectivism and masculinity/femininity, and long-term/short 
term orientation (Hofstede, 1997). Recently, scholars have noted the 
limitation of these value frameworks in making cross-cultural comparisons 
or understanding intercultural encounters. A few scholars have noted that 
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the frameworks conceptualize cultures and cultural values as monolithic and 
static which can lead to essentializing of cultural group members (Chuang, 
2003); others criticize the frameworks for not being exhaustive and not 
reflecting a universal foundation (Patel, 2007).  

I propose that a cross cultural training would be beneficial and the 
trainers could design activities that encourage business employees to identify 
and experience how their international counterparts are similar as well as 
different from them. For example, they could administer the Myers-Briggs 
Inventory or similar learning style inventories as a way of demonstrating how 
employees from different national backgrounds also share some important 
beliefs and practices. Research shows that identifying and describing both 
differences AND similarities can assist employees in building cohesion by 
establishing a unified “work culture” (Polzer, Milton, & Swann, 2002).  

Trainers could design activities that encourage employees in international 
business settings to think about culture and cultural practices as both static 
and dynamic as a more complex ways of understanding intercultural 
encounters. For example, they might ask counterparts from both cultural 
groups to systematically identify aspects of their own culture that are clearly 
dynamic—that is, differing ideas about gender roles, religious practices, and 
political beliefs—to get a broader view of the dynamic nature of other inter-
national cultures.  

Training can be provided with a variety of methods such as lectures, case 
studies, critical incidents, dialogs and be culture specific. It might be useful to 
offer lectures on each country and cultures so as to enable employees to 
recognize the unique characteristics of their counterparts. The lectures can 
be interactive and motivating and the trainer can switch back and forth 
between the trainees reflection and discussion and back to the lecture. The 
lectures can be very informative for the trainees where they are able to learn 
the specifics about each culture, its values and communication styles and 
thus understand better where the people they are interacting with are coming 
from (Landis, Bennett, & Bennett, 2004).  

The trainers could design cases studies or critical incidents (usually 
shorter than case studies) where the trainees need to analyze a cultural 
problem, perhaps as current study (the relationship of Icelandic employees 
with Spaniards which will enable employees to view their interactions as both 
cultural and individual—to enable the trainees to understand the counter-
parts differences in various contexts—in social as well as work contexts.  

Cross-cultural dialogues can be an effective way to increase under-
standing about each other culture group and individuals. The dialogues are 
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an effective way to learn more in depth about what it is like being from that 
particular culture which can help employees to more easily work through 
cultural differences. This method was pioneered by A. Kraemer (1999) and 
refined by C. Storti (1994, 1999; as cited in Fowler & Blohm, 2004).  

Conclusion 

In this essay, I have attempted to identify communication challenges 
encountered in intercultural business encounters of Icelandic and Spanish 
employees. Through the analysis of in-depth semi structured interviews, I 
identified points of communication asynchrony involving language, 
communication style differences (high/low context, direct/indirect, 
self/other face saving) as well as cultural value differences (individualism/-
collectivism, power distance). A second major finding is the extent to which 
these communication and value differences led to frustration, resistance and 
bottom line problems for the Icelandic company, in terms of delays and loss 
of productivity. I discuss the theoretical and practical implications of the 
findings that could be incorporated into cross cultural training for employees 
involved in international business collaboration. 
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Skotveiðitengd ferðaþjónusta 
Sóknarfæri í dreifbýli? 

 
Eyrún Jenný Bjarnadóttir 
Hjördís Sigursteinsdóttir 

 

Veiðar á villtum dýrum hafa löngum verið stundaðar á Íslandi. Til eru 
heimildir um að skotveiðar hafi verið stundaðar á Íslandi eftir miðja 19. öld, 
en þær urðu þó ekki algengar (í því formi sem við þekkjum þær í dag) fyrr en 
upp úr miðri 20. öld (Ólafur E. Friðriksson, 1996). Ljóst er að nýting 
villibráðar er ekki afgerandi fyrir lífsafkomu nýtímamannsins og í rauninni 
hefur hann ekki þörf fyrir að afla matar á þennan hátt. Þrátt fyrir það hafa 
skotveiðar á Íslandi og áhugi á skotveiðum aukist á síðustu árum. Bændur og 
landeigendur hafa ekki farið varhluta af þessari vaxandi eftirspurn eftir 
veiðum þar sem ásókn skotveiðimanna í land þeirra hefur aukist (Sigríður 
Jóhannesdóttir, Eiríkur Blöndal og Árni Snæbjörnsson 2006). Samkvæmt 
lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum nr. 
64/1994 fara landeigendur og ábúendur með veiðiréttinn í eignarlöndum og 
því eru skotveiðar í eignarlöndum alfarið háðar leyfi þeirra. Bændur og 
landeigendur hafa í auknum mæli tekið gjald fyrir veiðina, t.d. í formi leigu á 
túnum/ökrum og auk þess hefur ferðaþjónusta við skotveiðimenn færst í 
aukana þar sem boðið er upp á veiði auk ýmissar þjónustu. Í kjölfarið hefur 
skapast þörf fyrir frekara skipulag s.s. skotveiðitengda ferðaþjónustu (hunting 
tourism), nýja grein ferðaþjónustu, sem gefur svigrúm til að hámarka arð án 
ofnýtingar dýrastofnanna. Jafnframt getur þetta verið leið til að auðvelda 
aðgengi skotveiðimanna að landi til veiða. Skotveiðitengd ferðaþjónusta er 
ný starfsgrein á Íslandi. Mikilvægt er að þegar nýjar starfsgreinar eru að 
þróast að starfsemi þeirra sé í sátt og samlyndi við umhverfi og samfélag 
(byggi á góðum félagslegum grunni) þannig að tilvistargrundvöllur þeirra til 
lengri tíma sé tryggður. Í þessari grein verður fjallað um skotveiðitengda 
ferðaþjónustu út frá fræðilegum grunni og þróun hennar á Íslandi. Umræðan 
byggir á niðurstöðum úr viðtalskönnun meðal nokkurra hagsmunaaðila 
vegna uppbyggingar á skotveiðitengdri ferðaþjónustu hér á landi. Viðtölin 
voru tekin á vetrarmánuðum 2008 og 2009. Rætt var við tuttugu hagsmuna-
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aðila um skotveiðitengda ferðaþjónustu á Íslandi, þ.e. landeigendur, veiði-
menn, frumkvöðla í skotveiðitengdri ferðaþjónustu og stefnumótunaraðila. 
Meginmarkmið viðtalskönnunarinnar var að fá fram viðhorf hagsmunaaðila 
til þess hvað skotveiðitengd ferðaþjónusta á Íslandi felur í sér og mögu-
leikum hennar og hindrunum. Það sem hér er kynnt er hluti af stærra 
alþjóðlegu verkefni um þróun skotveiðitengdrar ferðaþjónustu á norður-
slóðum, North Hunt.  

Skotveiðitengd ferðaþjónusta 

Hugmyndin um skotveiðitengda ferðaþjónustu er tiltölulega ný þó svo að 
veiðar á villtum dýrum hafi verið stundaðar frá örófi alda. Skotveiðitengd 
ferðaþjónusta er enn lítt þekktur hluti ferðamennsku en þó er talið að miklir 
möguleikar séu fyrir hendi til að nýta þessa tegund ferðaþjónustu við byggða-
þróun (Matilainen, 2007; Willebrand, 2009). Það hefur vafist fyrir mönnum 
hvernig skuli skilgreina skotveiðitengda ferðaþjónustu, hvenær skuli talað um 
ferðaþjónustu í kringum skotveiði og hvað hún feli í sér. Hvenær telst t.d. 
skotveiðimaður vera ferðamaður? Er það forsenda að peningar skipti um 
hendur til að hægt sé að tala um skotveiðitengda ferðaþjónustu? Hugmyndin 
um skotveiðitengda ferðaþjónustu vekur margar spurningar. Erlendir fræði-
menn hafa sett skotveiðitengda ferðaþjónustu undir hatt veiðiferðamennsku 
(consumptive wildlife tourism) (t.d. Lovelock, 2008; Lovelock og Robinson, 
2005). Lovelock (2008) skilgreinir þessa grein sem „form fyrir ferðamennsku 
þar sem tilgangurinn er veiðar á villtum dýrum eða sportfiskveiðar í náttúru-
legu umhverfi eða á svæðum sem eru sérstaklega til þess hönnuð“ (bls. 4, 
þýðing höfunda). Ýmiss konar veiði fellur undir veiðiferðamennsku, eins og 
mynd 1 sýnir:  
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Mynd 1. Skipting veiðiferðamennsku (Bauer og Herr, 2004 sjá í Lovelock, 
2008, bls. 4, þýðing höfunda)  

Samkvæmt Lovelock (2008) eru margir fletir á veiðiferðamennsku umfram 
sjálfar veiðarnar, þar sem ýmsir menningar- og samfélagslegir þættir fléttist 
inn í upplifun veiðimannsins tengslum við veiðarnar. Þannig geti veiði-
maðurinn upplifað t.d. einhvers konar arfleifð (heritage), ævintýri í tengslum 
við veiðina auk þess að upplifa náttúruna. Radder (2005) hefur bent á að sú 
upplifun sem veiðimaðurinn sækist eftir er ekki endilega það að skjóta dýr 
heldur „hefur upplifunin fleiri víddir sem eru samtengdar, sjálfstæðar og 
skarast í senn“ (bls. 1143, þýðing höfunda). Þær víddir sem Radder nefnir eru 
m.a.: 
 

• Hið huglæga (spiritual) – sem felur í sér hugmyndir um að 
tengjast náttúrunni og upplifa hana.  

• Tilfinningar (emotional) – sem fela í sér gleði og það að njóta 
veiðanna, finna spennuna og adrenalínið, nota skilningarvitin til 
hins ýtrasta o.fl. 

• Hið vitsmunalega (intellectual) – sem felur í sér upplifun nýrra 
staða og menningar, ævintýraleit og lærdóm um náttúruna o.fl. 

  Veiðiferðamennska
(consumptive wildlife tourism) 

Veiðitengd 
ferðamennska 

Fiskveiðitengd 
ferðamennska 
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Stórir fiskar
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Ævintýraveiði 

Veiðar með 
innfæddum 
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• Hið líffræðilega (biological) – sem felur í sér að slaka 
á/afþreyingu, nota eðlisávísunina, veiða til að ná í kjöt o.fl. 

• Hið félagslega (social) – sem felur í sér samveru með 
vinum/ættingjum, rækta vinskapinn, gera eitthvað sem er hluti 
af menningunni/arfleifðinni o.fl.  

Í yfirlýsingu Evrópuráðsins um veiðar og líffræðilegan fjölbreytileika 
náttúrunnar frá árinu 2007 er fjallað um skotveiðitengda ferðaþjónustu sem 
athafnir skotveiðimanns sem ferðast að heiman á önnur veiðisvæði, gjarnan 
erlendis, til þess að stunda skotveiðar. Veiðimaðurinn kann að hafa einhverja 
þekkingu á veiðisvæðunum eða bráðinni en það er þó ekki skilyrði. Félags- 
og/eða menningatengsl skotveiðimannsins við veiðisvæðin eru misjafnlega 
sterk en líklegt er að þau fari dvínandi eftir því sem hann ferðast lengra frá 
heimkynnum sínum (European Charter on Hunting and Biodiversity, 2007). 
Þrátt fyrir að skotveiðin sé aðaltilgangur ferðamannsins er hann jafnframt 
líklegur til að nýta sér ýmiss konar þjónustu á því svæði sem hann veiðir. Í 
yfirlýsingunni er jafnframt gerður greinarmunur á veiðum hinna utanað-
komandi og heimamanna (resident hunting), þar sem hinir síðarnefndu stunda 
sínar veiðar í nágrenni við heimili sitt, eiga jafnvel veiðirétt þar og þurfa enga 
sérstaka þjónustu sem ferðaþjónustuaðilar á svæðinu bjóða upp á. Fjöldi 
þeirra sem gætu talist „heimamenn“ er mun meiri en þeir sem geta talist 
utanaðkomandi (þó svo að þeir fyrrnefndu munu e.t.v. einhvern tímann 
veiða sem ferðamenn á ókunnu svæði) (European Charter on Hunting and 
Biodiversity, 2007).  

Skotveiðitengd ferðaþjónusta er talin geta mætt þörfum stækkandi hópi 
veiðimanna sem býr í þéttbýli og hefur takmarkaða möguleika til að komast í 
veiði með öðrum hætti (Willebrand, 2009). Breytingar í búsetumynstri og 
lífsstíl hafa haft í för með sér að tengsl milli dreifbýlis og þéttbýlis hafa 
veikst. Þetta kann að hafa í för með breytingar varðandi þarfir veiðimanna og 
að veiðimenn (búsettir í þéttbýli) þurfi að fara lengra frá heimkynnum sínum 
til þess að stunda skotveiðar. Þeir skotveiðimenn sem ferðast langt að þykja 
almennt viljugri til að greiða meira fyrir veiðiupplifanir heldur en heimamenn 
sem stunda skotveiðar (Lovelock og Robinson, 2005). Þá þykja skotveiði-
menn einnig vera líklegir til að nýta sér einhvers konar samgöngutæki til að 
komast til og frá innan svæðis, jafnvel kaupa gistingu, matvöru, aðra 
afþreyingu eða annars konar þjónustu í nágrenni við hans veiðisvæði. Miller 
og Vaske (2003) hafa bent á að erfiðleikar með aðgengi að veiðisvæðum geta 
haft áhrif á veiðimenn og jafnvel dregið úr þátttöku þeirra í veiðum. Það, að 
finna veiðisvæði, getur verið hindrun sem er erfitt fyrir veiðimanninn að 
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yfirstíga auk þess sem það krefst fyrirhafnar, tíma og jafnvel ákveðinnar 
hugmyndaauðgi (Miller og Vaske, 2003). 

Rannsóknum, sem hafa verið gerðar í tengslum við skotveiðitengda 
ferðaþjónustu hefur farið fjölgandi á síðustu árum (t.d. Gunnarsdotter, 2006; 
Lovelock, 2008; Tsachalidis og Hadjisterkotis, 2008; Willebrand, 2009). Þrátt 
fyrir það þykir mörgum spurningum ósvarað um skotveiðitengda ferða-
þjónustu, núverandi stöðu hennar, framtíðarhorfur og áhrifavalda (Nygård 
og Uthardt, 2009). Þær rannsóknir, hafa verið gerðar á skotveiðitengdri 
ferðaþjónustu hafa staðfest að viðhorf gagnvart skotveiðitengdri ferða-
þjónustu er mjög misjafnt. Rannsókn Willebrands (2009) í Norður-Svíþjóð 
bendir til þess að skoðanir heimamanna sem veiða og annarra hagsmunaaðila 
hafa verið ólíkar í garð skotveiðitengdrar ferðaþjónustu og er óttast að 
heimamönnum verði meinaður aðgangur að veiðilendunum, verð á veiði-
lendum muni hækka, dýrastofnar verði ofveiddir og að veiðarnar verði að 
„vöru“ sem gangi kaupum og sölum eftir kapítalískum lögmálum. Rannsókn 
Willebrands bendir einnig til þess að það væru einnig jákvæðar raddir meðal 
veiðimanna og annarra hagsmunaaðila varðandi skotveiðitengda ferða-
þjónustu s.s. um að slík starfsemi hafi jákvæð áhrif á atvinnumöguleika og 
hagkerfi á dreifbýlum svæðum.  

Sá ótti, sem endurspeglast í viðhorfum veiðimanna og annarra hagsmuna-
aðila í niðurstöðum Willebrands, endurspeglar nokkuð vel þá gagnrýni sem 
hefur almennt komið á skotveiðitengda ferðaþjónustu. Ljóst er að skotveiðar 
og skotveiðitengd ferðaþjónusta vekur blendnar tilfinningar og að skoðanir 
veiðimanna og annarra hagsmunaaðila eru skiptar. Það er því rík ástæða til að 
huga að auðlindinni (þ.e. dýrastofnunum) og samfélaginu þar sem veiðarnar 
eru stundaðar til að sporna við mögulegri togstreitu milli heimamanna og 
veiðimanna. 

Sjálfbærar skotveiðar 

Með vaxandi fjölda skotveiðimanna og breytingum í nýtingu auðlindarinnar 
með tilkomu ferðaþjónustunnar er aukin hætta á ofnýtingu á takmörkuðum 
auðlindum. Þetta hefur ákveðin vandamál í för með sér og getur leitt til 
ofnotkunar og hnignunar á villtum dýrastofnum ef ekki er gripið um 
taumana áður en það er um seinan. Það hefur því þótt ástæða til að skoða 
skotveiðar og skotveiðitengda ferðaþjónustu í samhengi með sjálfbærni.  

Í stuttu máli snýst hugmyndin um sjálfbærni (eða sjálfbæra þróun, 
sustainable development) um að við mætum þörfum okkar án þess að stefna í 
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hættu möguleikum komandi kynslóða á að mæta sínum þörfum (World 
Commision on Environment and Development, 1987). Sjálfbærni vísar til 
umhverfislegra, efnahagslegra og félagslegra þátta og þess jafnvægis sem þarf 
að ríkja á milli þeirra. Þessa þrjá þætti þarf að skoða í samhengi þannig að 
leitast sé við að hámarka efnahagslega og félagslega velferð án þess að 
umhverfið verði fyrir skaða (McElroy og Potter, 2006; Swarbrooke, 1999; 
Umhverfisráðuneytið, 2002).  

Í yfirlýsingu Evrópuráðsins um veiðar og líffræðilegan fjölbreytileika 
náttúrunnar er fjallað um sjálfbærar skotveiðar sem nýtingu villtra dýrastofna 
til lengri tíma litið án þess að gengið sé of nærri þeim (European Charter on 
Hunting and Biodiversity, 2007). Þannig er þess gætt að veiðarnar hafi hvorki 
áhrif á líffræðilegan fjölbreytileika nátttúrunnar né hafi áhrif á möguleika 
dýrastofnanna til að endurnýjast eðlilega. Í yfirlýsingu Evrópuráðsins eru 
efnahagslegir og félagslegir þættir varðandi skotveiðar einnig teknir inn í 
jöfnuna. Þar segir að sjálfbærar skotveiðar geti haft jákvæð áhrif á 
náttúruvernd og samfélög. Bent hefur verið á að skotveiðimenn (ferðamenn) 
geti haft jákvæð áhrif á samfélög í dreifbýli þannig að þeir geti viðhaldið 
þeirri samfélagskennd (sense of community) sem hefur þróast í samfélaginu í 
gegnum tíðina (Gunnarsdotter, 2006). Ef rétt er farið að getur skotveiðitengd 
ferðaþjónusta verið hvatning fyrir samfélög í dreifbýli til að varðveita 
náttúru- og dýralíf á viðkomandi svæði. Sé skipulagning skotveiðanna hins 
vegar ekki byggð á sjálfbærni er hætta á að neikvæðra áhrifa verði vart t.d. 
með ofnýtingu dýrastofna, mikils ágangs á náttúruna og samfélagið 
(European Charter on Hunting and Biodiversity, 2007). Slíkt getur valdið 
togstreitu milli heimamanna og veiðimanna. Til þess að tryggja sjálfbærni og 
ábyrga nýtingu auðlinda undir yfirskini ferðaþjónustunnar er mælt til þess að 
hagsmunaaðilum sé teflt saman. Þetta er til þess gert að hægt sé að taka 
upplýstar ákvarðanir um framtíð og þróun skotveiðitengdrar ferðaþjónustu. 
Mikilvægt er að hagsmunaaðilar skilgreini hvaða vandamál þurfi að glíma við 
og hver tengsl þeirra við samfélagið eru (Byrd, Cárdenas og Greenwood, 
2008). Virk þátttaka hagsmunaaðila er mikilvæg til þess að unnt sé að sporna 
við togstreitu og tryggja sjálfbæra nýtingu auðlindarinnar.  

Staða skotveiðitengdrar ferðaþjónustu á Íslandi 

Í lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum 
nr. 64/1994 segir að „öllum íslenskum ríkisborgurum, svo og erlendum 
ríkisborgurum með lögheimili hér á landi, eru heimilar í almenningum, á 
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afréttum utan landareigna lögbýla, enda geti enginn sannað einkarétt sinn til 
þeirra, og í efnahagslögsögu Íslands utan netlaga landareigna“. Þeir sem 
hyggjast stunda almennar skotveiðar hér á landi þurfa að vera handhafar 
skotvopnaleyfis og veiðikorts. Það síðarnefnda gildir í eitt ár og þarf því að 
endurnýja. Samkvæmt upplýsingum frá Veiðistjórnunarsviði Umhverfis-
stofnunar voru rúmlega 10.000 veiðikort gefin út árið 2008 og hefur fjöldi 
útgefinna veiðikorta haldist nokkuð jafn undanfarin 10 ár. Þetta jafngildir því 
að u.þ.b. 4% þjóðarinnar (20 ára og eldri) hafi veiðikort og/eða stundi 
einhverjar skotveiðar. Þetta hlutfall er ekki óvenjulegt samanborið við 
nágrannalöndin þar sem hlutfall veiðimanna á þéttbýlum svæðum er 4-6% þó 
það geti farið allt upp í 25% á dreifbýlum svæðum (Einar Guðmann, 2007). 
Það er þó ekki þar með sagt að þessi fjöldi veiðimanna gæti talist ferðamenn. 
Fjöldi þeirra sem stunda skotveiðar hér á Íslandi og gætu talist ferðamenn er 
óþekktur, um það eru ekki til neinar tölur. Þetta er í raun nokkuð í samræmi 
við það sem gengur og gerist víða erlendis þar sem slíkum upplýsingum 
hefur hingað til ekki verið safnað sérstaklega. Lovelock (2008) bendir t.d. á 
að þess vegna eru ágiskanir um markaðshlutdeild skotveiðitengdrar ferða-
þjónustu séu hugsanlega ónákvæmar. Tölulegar upplýsingar um skotveiði-
tengda ferðaþjónustu, umfang hennar og hagræn áhrif eru takmarkaðar. Árið 
2002 stóð Veiðistjórnunarsvið Umhverfisstofnunar könnun meðal veiði-
manna á vegum, sem gefur nokkrar vísbendingar um viðhorf og hegðun 
veiðimanna á veiðislóðum (Umhverfisstofnun, 2003). Könnunin bendir til 
þess að meirihluti veiðimanna veiði eingöngu fyrir sig sjálfa/fjölskyldu/vini 
og takmarka sínar veiðar við það. 

Fram til þessa hefur skotveiðitengd ferðaþjónusta á Íslandi að mestu leyti 
verið starfrækt á óformlegum nótum eða sem hliðarstarfsemi við aðra 
starfsemi s.s. gistiþjónustu eða landbúnað. Það er alkunna að veiðimenn hafa 
löngum gert ýmiss konar samninga við bændur og landeigendur til að tryggja 
sér aðgengi að veiðilendum á einkalandi. En á síðustu árum hefur þjónustu-
þátturinn í kringum veiðarnar verið að þróast og nú er kominn vísir að 
ferðaþjónustu í tengslum við skotveiðar bæði fyrir innlenda og erlenda 
skotveiðimenn (þeir síðarnefndu hafa verið 80-100 manns á ári undanfarin 
ár). Víða um landið hafa aðilar verið að hasla sér völl á þessu sviði og bjóða 
upp á einhvers konar ferðaþjónustu í tengslum við skotveiði t.d. gistiaðstöðu 
(í sumum tilfellum með sérútbúna aðstöðu fyrir veiðimenn og þeirra 
útbúnað), útvega aðgengi að veiðisvæðum, leiðsögn um veiðisvæði og/eða 
annars konar þjónustu sem veiðimenn þurfa. Í mörgum tilfellum eru þessir 
aðilar að útvíkka sína starfsemi og jafnvel tengja hana sínu áhugamáli (veiði). 
Má þar t.a.m. nefna fyrirtæki eins og Stöng í Mývatnssveit, Mjóeyri ehf. við 
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Eskifjörð, Adventura á Djúpavogi og Ferðaþjónustuna að Engimýri í 
Öxnadal. Þess fyrir utan má sjá dæmi um ferðaþjónustu á Austurlandi í 
tengslum við hreindýraveiðarnar sem eru einstakar fyrir þann landshluta. Á 
síðustu árum hefur eftirspurn eftir veiðileyfum á hreindýr verið töluvert 
umfram þann fjölda leyfa sem er í boði. Til að mynda bárust Veiði-
stjórnunarsviði Umhverfisstofnunar rúmlega 3000 umsóknir í þau 1333 
veiðileyfi sem voru í boði árið 2008 (munnlegar upplýsingar frá Bjarna 
Pálssyni, deildarstjóra Veiðistjórnunarsviðs Umhverfisstofnunar). Hreindýra-
veiðimenn eru skyldugir til að vera í fylgd með leiðsögumanni við veiðarnar 
en greiða þeir sérstaklega fyrir það. Samhliða hreindýraveiðunum má gera ráð 
fyrir aukinni veltu í landshlutanum vegna þeirrar þjónustu sem veiði-
maðurinn kaupir s.s. vegna gistingar, fæðis, ferða til, frá og innan svæðis sem 
og annarrar afþreyingar og/eða þjónustu sem hann myndi nýta sér. 

Viðhorf hagsmunaaðila 

Þeir hagsmunaaðilar, sem rætt var við í viðtalskönnuninni um þróun 
skotveiðitengdrar ferðaþjónustu á Íslandi, voru almennt sammála um að 
skotveiðitengd ferðaþjónusta væri vannýtt tækifæri til atvinnu- og tekju-
sköpunar – ekki síst fyrir bændur og landeigendur, sem hafa þá sérstöðu að 
geta veitt aðgang að veiðilandi. Jafnframt væru tækifæri til fyrir 
ferðaþjónustuna til að afla frekari tekna, þar sem skotveiðar eru iðulega 
stundaðar utan hins hefðbundna ferðamannatíma, á lágönn eða öxlum 
háannar. Þannig væri hægt að lengja ferðamannatímann (sem er gjarnan 
styttri í dreifbýli) og nýta betur þá aðstöðu sem er fyrir hendi. Einn 
viðmælandinn sagði t.d.:  

 
Seljendur þjónustunnar eru hefðbundnir seljendur ferðaþjónustu með 
veiðiferðaþjónustu sem sérsvið. Veiðidýrin eru þó ekki eign seljandans heldur er 
einungis verið að selja afnot af landi og þjónustu tengdri því að ná í bráð, 
fullnægja grunnþörfum s.s. í mat og drykk og aðstöðu til hvíldar og afþreyingar. 
 

Annar viðmælandi sá tækifæri í skotveiðitengdri ferðaþjónustu fyrir veiði-
menn, þar sem í þéttbýli væri vaxandi hópur (ungra) veiðimanna sem á 
erfiðara með að finna sér ákjósanleg veiðisvæði og veit ekki hvernig hann á 
að bera sig að við það. Þannig gæti skotveiði sem hluti af ferðaþjónustu 
komið til móts við þarfir þessara veiðimanna.  

Hagsmunaaðilarnir sáu ýmsa kosti í að tengja skotveiðar við ferða-
þjónustu og voru þeir almennt meðvitaðir um mikilvægi sjálfbærni í tengslum 
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við skotveiðitengda ferðaþjónustu. Þetta viðhorf endurspeglast í orðum eins 
frumkvöðuls í skotveiðitengdri ferðaþjónustu: „Ég vil ekki að menn séu að 
veiða of mikið af því að ég verð að hugsa um þá sem koma á eftir“. Einn 
þeirra kosta, sem hvað oftast var nefndur, að ferðaþjónustan gæti verið hvati 
til að bæta skipulag skotveiða á Íslandi. Bætt skipulag myndi bæta ákveðinni 
ábyrgð á hagsmunaaðilana um sjá til þess, að um leið og aðgengi veiðimanna 
að veiðisvæðum myndi batna, yrðu skotveiðarnar að fara fram á ábyrgan hátt 
og af virðingu við veiðidýrin og náttúruna. Jafnframt væri hægt að stýra 
umferð um veiðisvæði þannig að þau yrðu hvíld inni á milli og umferð inn á 
þau væri þannig takmörkuð. Þannig hefði skotveiðitengd ferðaþjónusta 
jákvæðara yfirbragð svo lengi sem nýting auðlindarinnar (veiðidýra og 
náttúru) færi fram á ábyrgan og sjálfbæran hátt. Einn frumkvöðull í 
skotveiðitengdri ferðaþjónustu sagði um veiðidýrin: „Auðlindin er ekki 
ótakmörkuð. Það þarf að tryggja aðgengi að bráðinni og það þarf að tryggja 
að regluverkið í kringum það sé skilvirkt og einfalt“. Margir hagsmuna-
aðilanna nefndu einnig að ferðaþjónustan gæti breytt áherslum í veiðinni 
þannig að hún snérist um gæði fram yfir magn. Allir hagsmunaaðilarnir voru 
á móti magnveiðum og sumir hverjir vildu meina að skotveiðar, þar sem 
takmarkið væri að veiða eins mikið og hægt væri, væru úreltar. Einn 
hagsmunaaðilinn lýsti þessu á eftirfarandi hátt: „Markmiðið er ekki lengur að 
koma heim með 50 rjúpur heldur á upplifunin að vera í brennidepli. Það 
kemur veiðimennskunni á hærra plan“. Þrátt fyrir að magnveiði sé ekki 
algeng, ef marka má könnun Veiðistjórnunarsviðs Umhverfisstofnunar 
meðal veiðimanna (sjá Umhverfisstofnun, 2003), þá virtust allir hagsmuna-
aðilarnir þekkja dæmi um slíkar veiðar og voru á móti þeim. 

Þrátt fyrir að hagsmunaaðilarnir væru almennt jákvæðir í garð skotveiði-
tengdrar ferðaþjónustu og sæju tækifæri í henni, þá væri ýmislegt sem þyrfti 
að taka tillit til. Það helsta sem hagsmunaaðilarnir nefndu var að skotveiði-
tengd ferðaþjónusta mætti ekki að draga úr möguleikum heimamanna til að 
stunda sínar veiðar á einkalandi eins og þeir væru vanir. Óttast var að það 
kynni að gerast í gegnum verðlagningu og töldu margir hagsmunaaðilar að 
heimamenn sem veiða væru hræddir við hækkandi verð t.d. á leigum á túnum 
og ökrum sem þeir gætu ekki keppt við hæstbjóðanda um. Í þessu samhengi 
var bent á ýmis dæmi um stórfyrirtæki (t.d. fjármálafyrirtæki) sem hefðu á 
uppgangstímum tekið bestu veiðilendurnar á leigu hjá bændum og 
landeigendum, greitt háar fjárhæðir fyrir (og jafnvel ekki einu sinni mætt á 
staðinn til að veiða) og komið þannig í veg fyrir að aðrir veiðimenn gætu 
veitt þar. Slík dæmi vekja gremju hjá veiðimönnum en að sama skapi þykir 
veiðimönnum frumkvöðulsstarfssemi í ferðaþjónustu og hjá landeigendum 
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hafa jákvæðara yfirbragð; það væri ekkert að því að skapa sér tekjur, eins og 
einn veiðimaður benti á: „Á vissum svæðum á landinu gæti bændagistingin 
tileinkað sér þetta og boðið upp á pakka með gistingu og veiðileyfi í leiðinni. 
Það væri almenningsvænna sjónarmið en að horfa upp á banka eða 
stórfyrirtæki kaupa upp leyfin“. Þrátt fyrir sögusagnir af samningum 
stórfyrirtækja og landeigenda þótti hagsmunaaðilunum tækifærin í því að 
veiðarnar yrðu stýrðar í tengslum við ferðaþjónustu. Það yrði þó alltaf að 
vera pláss fyrir heimamennina til að veiða og mikilvægt að huga að því að 
ekki verði árekstrar á milli þeirra og ferðamanna sem koma til að veiða. 

Niðurstöður 

Með vaxandi fjölda skotveiðimanna er aukin hætta á ofnýtingu á 
takmörkuðum auðlindum. Þetta hefur ákveðin vandamál í för með sér og 
getur leitt til ofnotkunar og hnignunar á villtum dýrastofnum. Það er því 
mikilvægt fyrir alla sem koma að skotveiðum að veiðarnar séu byggðar á 
sjálfbærni. Tækifærin sem felast í skotveiðitengdri ferðaþjónustu á Íslandi eru 
margvísleg en það er nauðsynlegt að áframhaldandi þróun greinarinnar 
byggist á sjálfbærni svo ekki sé gengið sé of nærri dýrastofnum og náttúrunni. 
Í viðtalskönnuninni kom í ljós að hagsmunaaðilarnir eru meðvitaðir um þær 
skorður, sem greininni eru settar frá náttúrunnar hendi. Villtir dýrastofnar 
eru auðlind og ber að umgangast hana sem slíka af virðingu ef skotveiðitengd 
ferðaþjónusta á að vera arðbær til lengri tíma litið. 

Talið er að á Íslandi sé framtíð fyrir skotveiðitengda ferðaþjónustu. Þó er 
ljóst að ef greinin á vera arðbær til lengri tíma er í mörg horn að líta. Eitt af 
því sem er mikilvægt er að hagsmunaaðilar um skotveiðar og ferðaþjónustu 
komi saman til þess að ákvarða þróun greinarinnar til framtíðar. Til þess að 
þetta geti byggt á sterkum grunni er þörf fyrir fleiri upplýsingar um stöðu 
greinarinnar og tengsl hennar við samfélagið. Viðtalsrannsóknin, sem hér 
hefur verið kynnt stuttlega, er einungis byrjunin. Framundan eru rannsóknir á 
efnahagslegum áhrifum af skotveiðitengdri ferðaþjónustu og markaðs-
möguleikum. Auk þess sem aflað verður stofnvistfræðilegra upplýsinga sem 
og upplýsinga um gildandi veiðistjórnunarkerfi. Allt þetta mun hafa hagnýtt 
gildi fyrir þróun greinarinnar og þá hagsmunaaðila sem að henni standa, svo 
að framtíðin verði skipulögð á sjálfbæran og ábyrgan hátt.  
  



Skotveiðitengd ferðaþjónusta – Sóknarfæri í dreifbýli? 183 

  

Heimildir 

Byrd, E. T., Cárdenas, D. A. og Greenwood, J. B. (2008). Factors of 
stakeholder understanding of tourism: The case of Eastern North 
Carolina. Tourism and Hospitality Research. 8(3), 192-204.  

Einar Guðmann (2007). Veiðar á villtum fuglum og spendýrum. Reykjavík: Iðunn.  
European Charter on Hunting and Biodiversity (2007, Nóvember). 

Convention on the conservation of Euroepean wildlife and natural 
habitats, Strasbourg.  

Gunnarsdotter, Y. (2006). Hunting tourism as ecotourism. Coflicts and 
opportunities. Í S. Gössling og J. Hultman (ritstjórar), Ecotourism in 
Scandinavia. Lessons in theory and practice (bls. 178-192). Cambridge: CABI.  

Lovelock, B. og Robinson, K. (2005). Maximising economic returns from 
consumptive wildlife tourism in peripheral areas: White-tailed deer 
hunting on Stewart Island/Rakiura, New Zealand. Í C. M. Hall og S. 
Boyd (ritstjórar), Nature-based tourism in peripheral areas. Development or 
disaster? (bls. 151-172). Clevedon: Channel View Publications.  

Lovelock, B. (2008). An introduction to consumptive wildlife tourism. Í B. 
Lovelock (ritstjóri), Tourism and the consumption of wildlife. Hunting, shooting 
and sport fishing (bls. 3-30). New York: Routledge.  

Lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum nr. 
64/1994. 

Matilainen, A. (ritstjóri) (2007). Sustainable hunting tourism – Business opportunities 
in Northern areas? Overview of hunting and hunting tourism in four northern 
countries: Finland, Sweden, Iceland and Canada. Seinäjoki: University of 
Helsinki, Ruralia Institute. 

McElroy, J. L. og Potter, B. (2006). Sustainability issues. Í G. Baldacchino, 
(ritstjóri), Extreme tourism: Lessons from the world‘s cold water islands (bls. 31-
40). Oxford: Elsevier. 

Miller, C. A. og Vaske, J. J. (2003). Individual and situational influences on 
declining hunter effort in Illinois. Human Dimensions of Wildlife, 8, 263-276.  

Nygård, M. og Uthardt, L. (2009, ágúst). An opportunity for rural areas or a 
threat to local hunters? Finnish hunters’ attitudes toward hunting 
tourism. Ágrip flutt á málþinginu The XXIII European Society for Rural 
Sociology Congress. Vaasa: University of Vaasa – Åbo Akademi University – 
ESRS.  

Ólafur E. Friðriksson. (1996). Skotveiðar í íslenskri náttúru. Reykjavík: Iðunn.  
Radder, L. (2005). Motives of international trophy hunters. Annals of Tourism 

Research, 32, 1141-1144.  



184  Eyrún J. Bjarnadóttir og Hjördís Sigursteinsdóttir 
 

  

Sigríður Jóhannesdóttir, Eiríkur Blöndal og Árni Snæbjörnsson (2006). 
Aukið hagrænt gildi skotveiðihlunninda. Átaksverkefni Búnaðarsamtaka 
Vesturlands. Í Ásdís Kristinsdóttir (umsjónarmaður útgáfu), Fræðaþing 
landbúnaðarins 2006 (bls. 45-49). Reykjavík: Bændasamtök Íslands. 

Swarbrooke, J. (1999). Sustainable tourism management. Cambridge: CABI 
Publishing.  

Tsachalidis, E. P og Hadjisterkotis, E. (2008). Wild boar hunting and 
socioeconomic trends in Northern Greece 1993-2002. European Journal of 
Wildlife Research. 54, 643-649. 

Umhverfisráðuneytið. (2002). Velferð til framtíðar. Sjálfbær þróun í íslensku 
samfélagi. Stefnumörkun til 2020. Reykjavík: Umhverfisráðuneytið.  

Umhverfisstofnun. (2003). Skoðana og viðhorfskönnun meðal skotveiðimanna. 
Akureyri: Veiðistjórnunarsvið Umhverfisstofnunar.  

Willebrand, T. (2009). Promoting hunting tourism in north Sweden: opinions 
of local hunters. European Journal of Wildlife Research. 55, 209-216.  

World Commision on Environment and Development (WCED) (1987). Our 
common future. Oxford: Oxford University Press.  

 



 

Samrunar á Íslandi 2003-2007 
 

Fjóla Björk Jónsdóttir 
Ögmundur Knútsson 

 

Samrunar og yfirtökur eru ekki nýjar af nálinni og hafa verið rannsakaðar og 
skoðaðar í gegnum tíðina. Þetta svið hefur lítið verið rannsakað á Íslandi og 
er það markmið rannsóknarinnar að skoða og greina þróun samruna á Ís-
landi hin síðustu ár. 

Eitt af því sem virðist einkenna samruna og yfirtökur er að þær koma í 
bylgjum. Nokkrar bylgjur hafa komið á Íslandi síðustu 20 árin og samkvæmt 
fyrirliggjandi gögnum hjá fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra er um þrjár bylgjur 
samruna að ræða á Íslandi (Ólafur Magni Sverrisson munnleg heimild, 21. 
janúar 2008). Bylgjan 1987-1992 einkenndist af sameiningum innan sjávarút-
vegsins. Sú bylgja kom í kjölfarið á hagvaxtarskeiði og miðaði að því að ná 
fram hagræðingu til að mæta aflasamdrætti og offjárfestingu. Önnur bylgja 
sem tók til mun fleiri atvinnugreina hófst 1996 og stóð til 1999. Þessi bylgja 
þróaðist samhliða hagvaxtarskeiði sem náði hámarki 1998 en einnig hafði þar 
mikil áhrif EES-samningurinn sem gekk í gildi árið 1994 og skapaði mun 
meira frjálsræði á mörkuðum heldur en áður hafði þekkst. Þriðja samein-
ingarbylgjan og sú allra stærsta á Íslandi hingað til, hefur merkjanlegt upphaf 
frá árinu 2000 en lok eru enn ekki ljós (Ragnheiður Ingibjörg Jónsdóttir, 
2005). 

Í þessari frumrannsókn eru skoðaðir samrunar fyrirtækja á Íslandi árin 
2003-2007 og leitast við greina þróun þeirra milli ára með tilliti til atvinnu-
greina og landssvæða. Jafnframt er leitast við að skoða mismunandi umhverfi 
atvinnugreina og áhrif þess á samruna og yfirtökur. Rannsóknin er hluti af 
stærra verkefni þar sem gert er ráð fyrir að halda áfram gagnasöfnun um 
samruna á Íslandi svo hægt verði að viðhalda þeim gagnbanka sem þegar 
hefur verið safnað til frekari úrvinnslu. 
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Rannsóknaraðferðir 

Rannsókn þessi er hluti af stærri rannsókn sem höfundar eru að vinna að 
með það að markmiði að safna upplýsingum í gagnbanka um samruna og 
yfirtökur til frekari greiningar. Markmiðið með rannsókninni er einnig að 
greina undirliggjandi þætti fyrir samruna og yfirtöku og hvort upprunalegum 
markmiðum með þeim sé náð. Þessi grein er er byggð á frum gögnum úr 
söfnun á upplýsingum um samruna á Íslandi á árunum 2003 til 2007. Gögnin 
eru unnin úr gögnum fyrirtækjaskrá en í 14. kafla hlutafélagalaga nr. 2 frá 
árinu 1995 er fjallar um samruna og kveður á um hvaða gögnum skuli skilað 
inn til Fyrirtækjaskrár ríkisskattstjóra sem heldur utan um og geymir slík gögn 
samkvæmt lögum um Fyrirtækjaskrá nr. 17/2003. Þetta eru opinber gögn og 
samkvæmt lögum um Fyrirtækjaskrá ber ríkisskattstjóra að veita opinberum 
aðilum, fyrirtækjum og almenningi upplýsingar úr Fyrirtækjaskrá. Ríkisskatt-
stjóri heimilaði því rannsóknaraðilum aðgengi að gögnunum og fékkst 
aðgengi í gegnum Skattstjórann á Akureyri. 

Gögn um samruna eru skönnuð inn og þannig geymd á rafrænu formi 
sem gerir alla úrvinnslu mjög tímafreka og dýra því ekki er mögulegt að 
greina þau á nokkurn hátt nema með mikilli handavinnu. 

Rannsóknin er lýsandi og þýðið eru allir tilkynntir samrunar á árunum 
2003-2007. Fenginn var listi frá Fyrirtækjaskrá um alla tilkynnta samruna á 
Íslandi þessi ár. Ekki reyndist gerlegt að taka tillit til þess hvort af sam-
runanum varð á grundvelli fyrirliggjandi gagna. Listinn var síðan notaður til 
að sækja gögn um hvern samruna fyrir sig s.s. samrunaáætlanir, meðfylgjandi 
efnahags- og rekstraryfirlit ýmist í Fyrirtækjaskrá og/eða Ársreikningaskrá 
fyrir öll árin.  

Ákveðið var að sækja upplýsingar um eftirtalda þætti: Atvinnugreina-
númer ÍSAT2008, heimilisföng og upplýsingar um eigendur, heildarveltu, 
hagnað, fastafjármuni, veltufjármuni, skuldir og eigið fé ásamt EBITDA fyrir 
yfirtöku og yfirtekin og uppgefnum markmiðum með samrunanum. 

Skoðuð voru samrunaskjöl og ársreikningar fyrir hvern samruna og 
ofangreindum upplýsingum safnað. Þessar upplýsingar liggja til grundvallar 
þeim niðurstöðum sem fram koma í skýrslunni. Búinn var til gagnagrunnur 
sem heldur utan um gögnin og auðveldar það nokkuð úrvinnslu þeirra. 
Stefnt er að frekari gagnasöfnun og þegar hafa verið lögð drög að söfnun 
upplýsinga fyrir árin 2008 og 2009. 
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Verkefnið hefur verið fjármagnað með styrk úr rannsóknasjóði Háskólans 
á Akureyri. RHA - Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri, 
Rannsóknamiðstöð ferðamála ásamt viðbótarstarfsmanni hafa að mestu séð 
um gagnaöflunina. Starfsmenn verkefnisins hafa haft aðsetur hjá Skatt-
stjóranum á Akureyri og flett upp skjölum varðandi samruna áranna 2003-
2007. 

Fjöldi samruna 2003-2007 eftir atvinnugreinum 

Mikil þensla var í efnahagslífinu á árunum 2003 og 2007, fasteignaverð á 
hraðri uppleið, einkaneyslan veruleg, auðvelt aðgengi að fjármagni, hagvöxtur 
á uppleið og gengisþróun hagstæð fyrir erlendar lántökur. Fjöldi samruna 
hefur aukist í stökkum frá árinu 1981 samkvæmt gögnum frá Fyrirtækjaskrá 
og sýnir mynd 1 fjölda samruna á árunum 1981 til 2007 miðað við hagvöxt 
(Ólafur Magni Sverrisson munnleg heimild, 21. janúar 2008). Ekki reyndust 
tiltæk gögn hjá Fyrirtækjaskrá um fjölda samruna á árunum 2001-2002. 
Upplýsingar um hagvöxt á árunum 2002-2007 voru fengnar í Hagtíðindum 
Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2009a).  

 
Mynd 1. Hagvöxtur og fjöldi samruna á Íslandi 1981 – 2007 

Á árunum 2003 og 2007 voru tilkynntir samtals 1.029 samrunar og 1.384 
félög hurfu af sjónarsviðinu. Í þessari samþjöppun var áberandi mikill fjöldi 
yfirtekinna félaga skilgreind með ótilgreinda starfsemi eða 340 og starfsemi 
eignarhaldsfélaga eða 130 og er þar. Í meirihluta tilvika var um að ræða félög 
með sömu eigendur og sama póstfang. Það er því ljóst að verið er að 
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sameina í auknum mæli eignarhaldsfélög og félög með ótilgreinda starfsemi 
við rekstrarfélögin sjálf. Sú þróun að skipta félögum upp í margar smærri 
einingar virðist því vera að ganga til baka og verið að sameina alla starfsemi 
aftur í einn lögaðila. Skiptingum félaga fjölgaði einnig milli ára og verður 
athyglivert að fylgjast áfram með þeirri þróun árin 2008 og 2009. Árið 2003 
voru 22 skiptingar, árið 2004 voru 32 skiptingar, árið 2005 voru skiptingarnar 
62 og árið 2006 voru þær orðnar 112 en flestar skiptingar félaga voru árið 
2007 eða 120. Tafla 1 sýnir skiptingu milli ára og helstu atvinnugreina. 
Nokkuð oft var einungis einn samruni í atvinnugrein og var valið að sleppa 
þeim í greiningunni en hafa með í heildartölum. Helsta markmið samrunanna 
samkvæmt samrunaáætlunum var hagræðing og einföldun í rekstri en ríflega 
70% fyrirtækjanna gáfu upp þá ástæðu fyrir samrunanum. Þann 1. janúar 
2003 tóku gildi ný lög fyrir fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 og þann 1 júlí 2003 
tóku jafnframt gildi ný lög um verðbréfasjóði og fjárfestingasjóði nr. 30/2003. Í 
kjölfarið voru töluverðar form- og eignabreytingar hjá fjármálafyrirtækjum og 
sjóðum sem komu fram sem samrunar í kjölfarið.  

Tafla 1. Fjöldi samruna eftir árum og helstu atvinnugreinum (ISAT20081) 

 
 
 

                                                                          
1  ÍSAT2008 er flokkunarstaðall atvinnugreina og er byggður á atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins. 

Heildarfjöldi samruna og yfirtekinna félaga (YF) 149 184 202 242 252 1.029 YF 1.384

2003 2004 2005 2006 2007 Alls Alls

Útgerð smábáta 23 22 21 25 31 122 182

Útgerð fiskiskipa 14 18 16 19 23 90 136

Eldi og ræktun í sjó 1 1 2 3

Eldi og ræktun í ferskvatni 2 2 3

Frysting fiskafurða 7 17 10 8 13 55 83

Söltun, þurrkun og hersla 2 3 3 8 17

Önnur ótalin vinnsla fiskafurða 1 1 1 3 4

Sjávarútvegur alls 50 57 51 54 70 282 428

Bygging íbúðar‐ og atvinnuhúsnæðis 4 1 6 4 9 24 29

Heildsala 14 20 12 20 22 88 110

Smásala 6 13 14 15 9 57 92

Ferðaþjónusta 5 5 9 6 5 30 40

Starfsemi eignarhaldsfélaga 9 17 13 27 28 94 120

Leiga atvinnuhúsnæðis 9 20 20 31 27 107 117

Sérfræðiþjónusta 3 3 8 7 6 27 39
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Ljóst er að nokkrar atvinnugreinar skera sig úr varðandi fjölda samruna á 
þessum árum og má þar fyrst nefna sjávarútveg en þar eru 282 samrunar á 
tímabilinu. Eins og fram kemur á töflu 1 er um að ræða fiskveiðar, -vinnslu 
og –eldi. Önnur fyrirtæki tengd sjávarútvegi eins og umboðssala fiskafurða (3 
samrunar) og fiskmarkaðir (1 samruni) eru taldir með heildsölunni og koma 
því ekki inn í tölur um sjávarútveg.  

Uppbygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis var gríðarleg á þessum árum og 
því tilvalið að skoða aðeins þróunina þar. Alls voru 24 samrunar árin 2003-
2007 í þeirri atvinnugrein og 29 félög voru yfirtekin. Yfirtekin félög þar með 
ótilgreinda starfsemi eða starfsemi eignarhaldsfélaga voru 20 eða um 70% af 
yfirteknum félögum. Þar var mikill meirihluti yfirtekinna félaga með sömu 
eigendur og/eða sama póstfang. Þar er því varla um raunverulega sam-
þjöppun að ræða heldur er verið að sameina allar einingar aftur í einn lög-
aðila.  

Alls voru 88 samrunar tilkynntir í umboðs- og heildsölu og 110 félög 
yfirtekin. Þar var tæplega 40% yfirtekinna félaga raunveruleg samþjöppun á 
markaði en restin einungis einföldun í rekstri. Samþjöppunin kom ekki hvað 
síst fram hjá stórum lyfjafyrirtækjum sem yfirtóku rekstur sjálfstæðra apóteka 
en þar voru 30 félög yfirtekin í 11 samrunum.  

Í smásölunni voru alls 57 samrunar tilkynntir og 92 félög yfirtekin. Þar var 
um það bil helmingur yfirtekinna félaga raunveruleg samþjöppun á markaði 
en restin einungis einföldun í rekstri.  

Ferðaþjónusta er vaxandi atvinnugrein og hefur fjöldi samruna þar verið 
nokkuð stöðugur en þar eru yfirtekin 40 félög í 30 samrunum á árunum 
2003-2007. Sextíu prósent yfirtekinna félaga þar geta flokkast undir einföldun 
í rekstri og er því raunveruleg samþjöppun töluvert minni en fjölda tölur 
sýna.  

Eins og fram hefur komið hafa eignarhaldsfélög runnið saman við 
rekstrarfélögin í töluverðum mæli en sameiningar þar sem eignarhaldsfélög 
hafa verið yfirtökufélögin hafa einnig verið töluverðar eða 94 árin 2003-2007. 
Yfirtekin félög voru 120 á tímabilinu. Ríflega helmingur eða um 60% yfir-
tekinna félaga þar voru önnur eignarhaldsfélög, félög með ótilgreinda 
starfsemi eða félög um leigu á atvinnuhúsnæði.  

Leiga á íbúðar- og atvinnuhúsnæði er atvinnugrein þar sem fasteigna-
fyrirtæki eiga og reka fasteignir til útleigu til fyrirtækja og einstaklinga. Þar 
voru það 117 félög sem sameinuðust öðrum í 107 samrunum.  

Hjá ráðgjafa- og sérfræðifyrirtækjum voru 39 félög yfirtekin í 27 sam-
runum. Í þessari atvinnugrein var aðalmarkmiðið með samrununum að 
stækka og styrkja fyrirtæki í sambærilegum rekstri.  
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Sjávarútvegur 

Stærstur hluti samruna á Íslandi árin 2003-2007 hafa verið í sjávarútvegi. Þar 
hafa 428 fyrirtæki horfið af sjónarsviðinu í 282 samrunum þannig að tæplega 
30% allra samruna á Íslandi á tímabilinu hafa verið í sjávarútvegi. Fiskveiðar 
hafa á þessu fimm ára ára tímabili leitt fjölda samruna eða 212 í heild og þar á 
eftir koma samrunar í vinnslu eða 55. Ríflega helmingur yfirtekinna félaga 
hafa sama póstfang og yfirtöku félagið, flest eru fyrirtækin í sömu atvinnu-
grein og einungis 15% yfirtekinna félaga eru ekki sjárvarútvegsfyritæki. Það 
má því draga þá ályktun að þrátt fyrir að einföldun í rekstri hafi verið 
töluverð þá hafi jafnframt orðið mikil samþjöppun í greininni og handhöfum 
veiðiheimilda fækkað verulega. Fiskiskipum með veiðiheimildir hefur jafn-
framt fækkað töluvert á tímabilinu.  

Til að meta samþjöppun í fiskveiðum verður að taka tillit til þess að mjög 
mörg fyrirtæki í þessari grein er með samþættan rekstur (vertical integration) við 
fiskvinnslu. Dæmi um þetta má nefna að 10 stærstu kvótahafar eru allir bæði 
í útgerð og vinnslu og hafa kvóta árið 2007/08, 51,7% af heildar kvóta í 
greininni. Líklegt er því að þessi fækkun komi hvort tveggja frá innri hag-
ræðingu fyrirtækja í greininni og í gegnum samruna sem er oft á tíðum milli 
fiskvinnslu og útgerðar. (Ögmundur Knútsson, Ólafur Klemensson og Helgi 
Gestsson, 2008). 

Í flestum tilfella eru fyrirtæki í vinnslu að kaupa upp fyrirtæki í útgerð 
þannig að tilfærsla verður milli atvinnugreinaflokka. Leyfum til vinnslu hefur 
fækkað mikið undanfarinn ár eða frá því að vera 363 leyfi árið 2000 til 275 
leyfa árið 2007 (Ögmundur Knútsson o.fl., 2008).  

Tafla 2. Fjöldi tilkynntra samruna í sjávarútvegi eftir árum og landssvæðum 

 
 

Tafla 2 sýnir hvernig fjöldi samruna raðast eftir árum og landssvæðum. 
Fjöldi samruna er nokkuð stöðugur milli ára þó 2007 skeri sig úr með 70 
samruna. Þegar skipting milli landssvæða er skoðuð kemur í ljós að flestir 
samrunar eru á Reykjanesi (200-299), Snæfellsnesi (300-399) og norðurlandi-
eystra (600-699). Þessi byggðarlög er þekkt fyrir stóran hlut sjávarútvegs í 

100-199 200-299 300-399 400-499 500-599 600-699 700-799 800-899 900 Alls
Sjávarútvegur 22 59 61 30 11 54 22 4 19 282

2003 4 7 12 9 9 5 4 50

2004 8 9 13 10 1 6 5 1 4 57

2005 3 15 7 3 4 10 4 1 4 51

2006 3 11 12 3 3 17 3 2 54

2007 4 17 17 5 3 12 5 2 5 70
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atvinnulífi og því kemur þessi skipting ekki á óvart. Hlutfallslega fáir 
samrunar á Vestfjörðum, Austfjörðum og í Vestmannaeyjum vekja þó athygli 
og vekur upp spurningar um það hvort samþjöppun þar fyrir árið 2003 hafi 
verið hlutfallslega meiri en á hinum þremur svæðunum.  

Bygging og rekstur/leiga fasteigna  

Uppbygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis var gríðarleg á þessum árum og því 
tilvalið að skoða aðeins þróunina þar. Alls voru 24 samrunar árin 2003-2007 í 
þeirri atvinnugrein og 29 félög voru yfirtekin. Tafla 3 sýnir hvernig fjöldi 
samruna raðast eftir árum og landssvæðum. Mikill meirihluti yfirtekinna 
félaga var með sömu eigendur og/eða sama póstfang og því varla um 
raunverulega samþjöppun að ræða heldur verið að einfalda reksturinn. 
Breytingin er nánast öll á höfuðborgarsvæðinu enda óx höfuðborgarsvæðið 
verulega á tímabilinu umfram önnur landssvæði.  

Tafla 3. Fjöldi tilkynntra samruna í byggingu húsnæðis eftir árum og lands-
svæðum 

 
 
Aðgengi að innlendu og erlendu lánsfjármagni var gott á þessu tímabili og 

eftirspurn eftir húsnæði töluverð. Gengisþróun var hagstæð framan af en 
2006 sérist þróunin við vegna veikingar krónunnar um 22% ef miðað er við 
gengisvísitöluna (Landsbanki Íslands, e.d.). Í ljósi núverandi efnahagsástands 
og áhrif þess á fasteignamarkaðinn verður áhugavert að safna gögnum fyrir 
næstu ár og skoða þróunina í heild.  

Leiga á íbúðar- og atvinnuhúsnæði er atvinnugrein þar sem fasteigna-
fyrirtæki eiga og reka fasteignir til útleigu til fyrirtækja og einstaklinga. Þessi 
grein er tengd byggingarhlutanum þar sem ýmis fyrirtæki bæði byggja og 
reka(leigja) húsnæði. Hér voru það 117 félög sem sameinuðust öðrum í 107 
samrunum. Ríflega 30% af yfirteknum félögum eru félög með ótilgreinda 
starfsemi eða eignarhaldsfélög og meiri hluti þeirra hefur sama póstfang og 
yfirtöku félögin. Þannig er hluti samrunanna einföldun í rekstri en þó er um 

Bygging íbúðar- og 100-199 200-299 300-399 400-499 500-599 600-699 700-799 800-899 900 Alls
atvinnuhúsnæðis 12 7 2 0 0 2 1 0 0 24

2003 3 1 4

2004 1 1

2005 4 2 6

2006 1 1 1 1 4

2007 4 2 2 1 9
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töluverða samþjöppun á markaði að ræða. Þar má benda á að 65% yfir-
tekinna fyrirtækja er í sömu atvinnugrein og lítill hluti þeirra með sama 
póstfang.  

Tafla 4. Fjöldi tilkynntra samruna í leigu húsnæðis eftir árum og lands-
svæðum 

 
 
Tafla 4 sýnir hvernig fjöldi samruna raðast eftir árum og landssvæðum. 

Fjöldi samruna er nokkuð stöðugur milli ára en 2003 þó einungis með 9 
samruna. Breytingin er nánast öll á höfuðborgarsvæðinu eins og í bygginga-
hlutanum og þar má gera því í skóna að sömu ástæður liggi að baki. Einnig 
má benda á að um 90% samrunanna er leiga á atvinnuhúsnæði og eðlilegt 
aðstæðna vegna að hreyfingin sé mest þar. 

Ferðaþjónusta  

Ferðaþjónusta er vaxandi atvinnugrein og hefur síðast liðið sumar slegið þar 
öll met ef marka má fréttaflutning. Hefur fjöldi samruna þar verið nokkuð 
svipaður milli ár en þar eru yfirtekin 40 félög í 30 samrunum á tímabilinu. 
Við skoðun kom í ljós að yfirtaka 60% félaganna geta flokkast undir 
einföldun í rekstri og er því raunveruleg samþjöppun töluvert minni en fjölda 
tölur samruna sýna. Er það í takt við staðsetningu greinarinnar á líftímakúrfu 
á vaxtarskeiði.  

Tafla 5. Fjöldi tilkynntra samruna í ferðaþjónustu eftir árum og landssvæðum 

 

Tafla 5 sýnir hvernig fjöldi samruna raðast eftir árum og landssvæðum. 
Breytingin er nánast öll á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Tegundir fyrir-

Leiga íbúða- og 100-199 200-299 300-399 400-499 500-599 600-699 700-799 800-899 900 Alls
atvinnuhúsnæðis 62 26 3 1 1 7 1 5 1 107

2003 3 5 1 9
2004 15 3 1 1 20
2005 11 5 2 1 1 20
2006 23 5 1 1 1 31
2007 10 8 1 1 5 2 27

100-199 200-299 300-399 400-499 500-599 600-699 700-799 800-899 900 Alls
Ferðaþjónusta 12 6 1 1 2 8 0 0 0 30

2003 3 2 5
2004 1 1 3 5
2005 5 3 1 9
2006 3 1 1 1 6
2007 1 1 1 2 5
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tækja sem flokkuð eru í ferðaþjónustu eru til dæmis gisting, veitingahús, 
farþegaflutningafyrirtæki, afþreying o.þ.h. Á höfuðborgarsvæðinu var 
áberandi samþjöppun í eignarhaldi veitingahúsa og sameinaðist eignarhald á 
sjö veitingahúsun í einum samruna. Á Akureyri voru sameiningar bæði í 
gistingu og veitingahúsum. Fáar sameiningar hafa átt sér stað á lands-
byggðinni utan Akureyrar og er það eins og áður segir í takt við vaxandi 
atvinnugrein og er eitt einkenni greinarinnar fjöldi og smæð fyrirtækja, 
sérstaklega á landsbyggðinni.  

Eignarhaldsfélög  

Eins og fram hefur komið hafa eignarhaldsfélög runnið saman við rekstrar-
félögin í töluverðum mæli. Ríflega helmingur eða um 60% yfirtekinna félaga 
þar voru önnur eignarhaldsfélög, félög með ótilgreindastarfsemi eða félög 
um leigu á atvinnuhúsnæði. Vegna eðli eignarhaldsfélaga má kannski segja að 
um samþjöppun á markaði sé að ræða en þar sem meirihluti póstfanga milli 
eignarhaldsfélaga annars vegar og annara eignarhaldsfélaga, félaga með 
ótilgreindastarfsemi eða félaga um leigu á atvinnuhúsnæði hins vegar eru þau 
sömu og oft um sömu eigendur að ræða verður að álíta að stór hluti 
samrunanna sé einungis einföldun í rekstri.  

Tafla 6. Fjöldi tilkynntra samruna eignarhaldsfélaga eftir árum og lands-
svæðum 

 
 
Tafla 6 sýnir hvernig fjöldi samruna raðast eftir árum og landssvæðum. 

Breytingin er nánast öll á höfuðborgarsvæðinu og kemur það ekki á óvart. 
Einnig má benda á að inn í þennan flokk koma sameiningar sem verða vegna 
þess að breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki, en lög um fjármálafyrirtæki nr. 
161/2002, gildistaka var 1. janúar 2003 og lög um verðbréfasjóði og fjárfestingasjóði 
nr. 30/2003, gildistaka var 1. júlí 2003, gerðu kröfu um breytt rekstrarform 
fyrir ýmis fjármálafyrirtæki og sjóði.  
  

Starfsemi 100-199 200-299 300-399 400-499 500-599 600-699 700-799 800-899 900 Alls
eignarhaldsfélaga 74 12 2 0 1 3 1 0 1 94

2003 8 1 9
2004 14 2 1 17
2005 10 3 13
2006 23 3 1 27
2007 19 4 1 1 2 1 28
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Niðurstöður 

Rannsóknin leiddi í ljós að flestir tilkynntir samrunar (282) á þessum árum 
eru tengdir sjávarútvegi eða tæplega 30% af heildarfjölda tilkynntra samruna. 
Á sama tíma fækkar skipum með veiðiheimildir og vinnslustöðvum með 
vinnsluleyfi. Í smásölunni voru lyfjafyrirtæki fyrirferðamikil. Aðallega var um 
að ræða yfirtöku stórra lyfjafyrirtækja á sjálfstæðum apótekum bæði á höfuð-
borgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Á þessum markaði hefur því orðið 
veruleg samþjöppun. Aðrar atvinnugreinar sem voru áhugaverðar voru 
bygging og rekstur fasteigna. Mikill uppgangur var á fasteignamarkaði á 
árunum 2003 til 2007 og hækkaði meðalvísitala húsnæðis fyrir landið allt um 
100% ef skoðuð er hækkun meðalvísitölu húsnæðis frá janúar 2003 til janúar 
2008. 

Dreifing samruna milli landssvæða kemur ekki á óvart og eru flestir 
samrunar í sjávarútvegi á Reykjanesi, Snæfellsnesi og Norðurlandi en á 
þessum svæðum er sjávarútvegur stór hluti atvinnulífsins. Að öðru leyti voru 
flestir samrunarnir á höfuðborgarsvæðinu að ferðaþjónustunni undanskyldri. 
Verulegur hluti samrunanna snýr að einföldun í rekstri en ekki samþjöppun á 
markaði. Í einstökum atvinnugreinum var þó um samþjöppun að ræða og má 
þar nefna sjávarútveginn, lyfjafyrirtæki, leigu atvinnuhúsnæðis og ferða-
þjónustu.  

Fjöldi samruna virðist fylgja breytingum í hagvexti að einhverju leyti en 
þó með hliðrun í tíma. Í fyrstu tveimur samrunabylgjunum er hagvöxtur 
jákvæður og á uppleið sem bendir til þess að um sóknaraðgerðir hafi verið að 
ræða. Þriðja bylgjan, sem einkennist af mun meiri útrás en áður hefur þekkst 
á Íslandi er eftirtektarverð fyrir það að við upphaf hennar var þróun 
hagvaxtar á Íslandi neikvæð. Það er því líklegt að samrunabylgjan hafi komið 
til vegna varnaraðgerða til að bregðast við samdrætti.  

Fjöldi samruna vex milli ára og verður fróðlegt að fylgjast með þróun 
næstu ára, sérstaklega með tilliti til núverandi efnahagsástands. 
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Hvernig styður skipulag við uppbyggingu 
og viðhald samkeppnisforskots? 

 
Friðrik Eysteinsson 

 

„Hvers vegna ná sum fyrirtæki viðvarandi betri árangri en önnur?“ er miðlæga 
rannsóknarspurningin sem fræðigreinin stefnumiðuð stjórnun er byggð upp í 
kringum (sjá t.d. Barney og Arikan, 2001).  

Tveimur skýringum á mismunandi árangri fyrirtækja hefur í meginatriðum 
verið teflt fram. Sú fyrri, sem kalla mætti atvinnuvegasýn (Porter 1979, 1981), 
leitar skýringanna utan fyrirtækisins, það er í atvinnugreininni sem það er í og 
hvernig fyrirtæki geta staðfært sig í henni. Samkeppniskraftar greinarinnar 
(samningsstaða kaupenda og birgja, hætta á fjölgun í greininni og frá 
staðkvæmdarvörum og harka samkeppninnar) hafa áhrif á hagnað allra 
fyrirtækja í greininni og þar með meðalhagnaðinn.   

Mismunurinn á hagnaði fyrirtækja í sömu atvinnugrein skýrist af 
mismunandi staðfærslu þeirra (Porter, 1991). Með staðfærslu er átt við 
hvernig fyrirtæki nýta styrkleika sína til að verja sig fyrir samkeppnis-
kröftunum eða hafa áhrif á þá sér til hagsbóta (Porter, 1979). Sumum tekst 
þannig að aðgreina sig frá keppinautunum og ná forskoti á þá. Þau ná betri 
árangri en meðaltalið í greininni með því að vera annað hvort leiðandi í 
lágum kostnaði eða aðgreiningu - skapa meiri ávinning fyrir kaupendur og ná 
fram hærri verðum. Það er síðan miserfitt fyrir keppinautana að herma eftir 
stefnu þessara fyrirtækja og reyna að staðfæra sig betur í atvinnugreininni 
(mobility barriers) sem aftur skýrir hvers vegna munurinn á árangri fyrirtækja 
innan sömu atvinnugreinar getur verið viðvarandi (Porter, 1981).  

Seinni skýringin, á mismuninum á árangri fyrirtækja, auðlindasýnin leitar 
hins vegar orsakanna innan fyrirtækisins, í auðlindum þess og færni, og 
hvernig það getur betur og eða með skilvirkari hætti komið til móts við þarfir 
neytenda (Demsetz, 1973). Ef þessar auðlindir eru verðmætar og fágætar geta 
fyrirtæki náð samkeppnisforskoti. Ef við bætist að það sé kostnaðarsamt fyrir 
keppinautana að herma eftir þeim (barriers to imitation) þá geta sum fyrirtæki 
náð viðvarandi betri árangri en önnur (Rumelt, 1984).   
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Auðlindasýn snýst þannig fyrst og fremst um að leggja mat á S-ið og V-ið 
í SVÓT greiningu (þ.e. styrkleika og veikleika) á meðan atvinnuvegasýnin 
(t.d. fimm krafta líkan Porters) snýr meira að Ó-inu og T-inu (þ.e. ógnunum 
og tækifærum). Það takmarkar hins vegar notagildi hefðbundinnar SVÓT 
greiningar að hún er þögul um það hvernig meta á hvaða auðlindir og færni 
séu styrkleikar og veikleikar annars vegar og hvort styrkleikarnir séu líkleg 
uppspretta samkeppnisforskots hins vegar (Barney og Clark, 2007). 
Auðlindasýnin tekur á hvoru tveggja.  

Auðlindir og færni eru óháðu breyturnar í auðlindasýninni en 
samkeppnisforskot háða breytan. Með auðlindum er átt við áþreifanlegar og 
óáþreifanlegar eignir sem fyrirtæki notar til að hugsa upp og innleiða stefnur. 
Færni er hlutmengi innan auðlindamengisins og gerir fyrirtækjum kleift að 
nýta sér hinar auðlindirnar (Barney, 1997).  

Ýmsir hafa tekið saman lista yfir þær auðlindir og færni sem gera 
fyrirtækjum kleift að hugsa upp og innleiða stefnur eins og t.d. Amit og 
Schoemaker (1993) og Collis og Montgomery (1995). Þessum auðlindum og 
færni má skipta í fjóra flokka (Barney, 1997): Efnislegar auðlindir, 
fjárhagslegar auðlindir, mannauð og skipulagsauð.      

Með efnislegum auðlindum er til dæmis átt við verksmiðjur og tæki, 
staðsetningu og aðgengi að hráefni. Fjárhagslegar auðlindir innifela fjármagn 
frá eigendum og lánardrottnum. Mannauður felst meðal annars í þjálfun, 
reynslu, dómgreind, vitsmunum, tengslum og innsæi einstakra stjórnenda og 
starfsmanna. Að síðustu felur skipulagsauður til dæmis í sér fyrirtækjabrag, 
skipurit (formal reporting structure), formlega og óformlega áætlanagerð, eftirlit 
og kerfi til samhæfingar, orðspor á markaðnum auk óformlegra tengsla milli 
hópa innan fyrirtækisins og milli fyrirtækisins og aðila í umhverfi þess 
(Barney, 1997).   

Samkeppnisforskot hefur verið skilgreint með ýmsum hætti í auðlinda-
sýninni (sjá t.d. Barney, 1991 og Peteraf, 1993). Sameiginleg skilgreining 
Peteraf og Barney (2003), sem gengið er útfrá í þessari grein, hljóðar hins 
vegar þannig:  

 
Fyrirtæki nýtur samkeppnisforskots ef það getur búið til meira hagrænt virði 
(economic value) en jaðarkeppinauturinn (marginal competitor), annað hvort með því 
að búa til meiri skynjaðan ávinning fyrir viðskiptavinina eða með því að vera með 
lægri kostnaði. 
 
Hagræna virðið er mismunurinn á skynjuðum ávinningi þeirra sem kaupa 

vöruna eða þjónustu (hve mikið neytendur eru tilbúnir að borga) og kostnaði 
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fyrirtækisins. Virðið er því hægt að setja fram í krónum og aurum. Lögð er 
áhersla á um er að ræða skynjaðan ávinning. Þetta er í samræmi við sjónar-
horn markaðsfræðanna. Til þess að búa til meira virði en keppinautarnir þá 
þarf fyrirtæki annað hvort að búa til meiri ávinning með sama tilkostnaði 
(aðgreining) eða sama ávinning með lægri kostnaði.  

Viðmiðið er jaðarkeppinauturinn. Þetta þýðir að fleira en eitt fyrirtæki 
getur haft samkeppnisforskot í sömu atvinnugrein og að mismunandi leiðir 
sé hægt að fara til að öðlast það. Eina skilyrðið er að fyrirtæki skapi meira 
virði en óskilvirkasti keppinauturinn sem rekinn er á sléttu eða með hagnaði 
(jaðarkeppinauturinn). Og þessu samkeppnisforskoti getur fyrirtækið við-
haldið svo lengi sem það skapar meira virði en þessi keppinautur. 

Að síðustu skal bent á að ekki er hægt að setja samasemmerki á milli 
samkeppnisforskots og hagnaðar fyrirtækja. Ástæðan er sú að ekki er sjálf-
gefið að allur ávinningurinn sem auðlindir og færni fyrirtækis skapar falli því í 
skaut (Coff, 1999) og einnig vegna þess að samkeppnisóhagræði vegna 
annarra auðlinda og færni getur eytt út ávinningnum af samkeppnisforskoti 
hinna (Powell, 2001). 

Í atvinnuvegasýninni er, þó það sé ekki sagt beinum orðum, gengið út frá 
tveimur forsendum til einföldunar. Sú fyrri er að fyrirtæki innan sömu 
atvinnugreinar (eða stefnuhóps) ráði nokkurn veginn yfir samskonar 
auðlindum og færni (munurinn á þeim sé fyrst og fremst stærðarlegur) og 
fylgi samskonar stefnu (Porter, 1981 og Rumelt, 1984). Sú seinni er að ef 
sundurleitni í auðlindum (resource heterogeneity) í atvinnugrein (eða stefnuhópi) 
kæmi til þá yrði hún mjög skammær vegna þess að þær auðlindir sem 
fyrirtæki nota til þess að innleiða stefnu sína eru hreyfanlegar (resource 
mobility), þ.e. hægt er að kaupa þær og selja á markaði fyrir auðlindir (Barney, 
1986). Af þessu leiðir að almennt séð geta fyrirtæki ekki gert ráð fyrir því að 
öðlast viðvarandi samkeppnisforskot þegar auðlindir dreifast jafnt á öll 
fyrirtæki og eru mjög hreyfanlegar. 

Auðlindasýnin byggir á gagnstæðum forsendum um auðlindir og færni: 
staðhæfingunni um sundurleitni auðlinda, þ.e. að sumar auðlindir/færni geti 
verið dreifðar með sundurleitum hætti milli fyrirtækja sem eru í samkeppni, 
og staðhæfingunni um óhreyfanleika auðlinda, þ.e. að þessi sundurleitni geti 
verið varanleg. Þessar forsendur gera það mögulegt að útskýra hvers vegna 
sum fyrirtæki ná betri árangri en önnur, jafnvel þótt fyrirtækin séu í 
samkeppni í sömu atvinnugrein.  

Til þess að auðlindir og færni fyrirtækja geti orðið uppsprettur viðvarandi 
samkeppnisforskots þurfa þær að hafa ferns konar eiginleika (Barney, 1991, 
1995): (a) þær þurfa að vera verðmætar, í þeim skilningi að þær nýti tækifæri 
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og/eða geri fyrirtæki kleift að verjast ógnunum í umhverfi sínu, (b) þær þurfa 
að vera fágætar meðal núverandi og hugsanlegra keppinauta, (c) það þarf að 
vera erfitt (lesist kostnaðarsamt) að herma eftir þeim og (d) skipulag 
fyrirtækisins þarf að geta nýtt auðlindirnar og færnina (innleiðing). Framan-
greint gengur undir nafninu VRIO líkanið. 

Sambandinu milli auðlinda & færni, eiginleika þeirra (VRIO líkanið) og 
viðvarandi samkeppnisforskots má lýsa með eftirfarandi hætti (sjá mynd 1). 

 

 

Mynd 1. Sambandið milli auðlinda & færni, VRIO og viðvarandi sam-
keppnisforskots 

VRIO líkanið er grundvallartæki til að greina innri styrkleika og veikleika 
fyrirtækis og má leiða af auðlindasýninni. VRIO líkanið spyr fjögurra 
spurninga um auðlindir/færni fyrirtækis svo að hægt sé að meta möguleika 
þeirra til að skapa samkeppnisforskot. Spurningarnar lúta að verðmæti (value), 
fágæti (rarity), hermihættu (imitability) og skipulagi (organization).  

Veikleiki fyrirtækis felst í auðlindum/færni sem ekki eru verðmætar og 
geta leitt til samkeppnisóhagræðis. Styrkleiki fyrirtækis felst í verðmætum 
auðlindum/færni og getur leitt til samkeppnisjafnvægis. Verðmæti auðlinda/-
færni birtist yfirleitt í hærri tekjum og/eða lægri kostnaði þegar fyrirtæki 
byrjar að nota þær til að nýta tækifæri eða draga úr ógnunum. Ef auðlindir og 
færni eru bæði verðmætar og fágætar getur orðið til tímabundið 
samkeppnisforskot og ef jafnframt er kostnaðarsamt fyrir keppinauta að 
herma eftir þeim (og innleiða sömu stefnu) þá getur orðið til viðvarandi 
samkeppnisforskot. 

Eins og sést á ofangreindri lýsingu virðist stuðningur skipulags 
einskorðast við að nýta verðmætu og fágætu aulindirnar/færnina sem erfitt 
(kostnaðarsamt) er að herma eftir en eru nú þegar til staðar. Í auðlinda-
sýninni er hins vegar ekkert fjallað um það hvernig skipulag fyrirtækis 
(uppbygging, stefnumótunarvinna, umbunarkerfi) styður við uppbyggingu 
nýrra auðlinda eða færni eða viðheldur verðmæti auðlinda og færni (sem er 
gefin stærð í auðlindasýninni, þ.e. utanaðkomandi breyta) og/eða gerir 
öðrum erfitt að herma eftir þeim. Spurningunni um það hvernig skipulag 

Fágætar
& færni

Skipulag
   herma eftir

Auðlindir Viðvarandi
Kostnaðarsamt að samkeppnisforskot

Verðmætar
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styður við uppbyggingu samkeppnisforskots og viðhalds þess er því ekki 
svarað í auðlindasýninni.  

Aðferð 

Til að reyna að svara spurningunni, hvernig skipulag fyrirtækis styðji við 
uppbyggingu samkeppnisforskots og viðhald þess valdi rannsakandi að gera 
tilvikarannsókn (case study). Fyrir valinu urðu tvær rekstrareiningar sem hér 
eftir eru kallaðar A og B. Ástæðan fyrir valinu var fyrst og fremst aðgengi 
rannsakanda að rekstrareiningunum í gegnum framkvæmdastjóra þeirra.  

Upphaflega var hugsunin sú að gera einungis rannsókn í annarri 
rekstrareiningunni, þ.e. rekstrareiningu A sem er í mikilli beinni samkeppni. 
Eftir nánari umhugsun var ákveðið að bæta rekstrareiningu B við en sú 
rekstrareining er ekki í beinni samkeppni við neinar aðrar rekstrareiningar 
eða fyrirtæki. Rannsakandi taldi að áhugavert gæti verið að bera saman 
niðurstöður svo ólíkra rekstrareininga og fá ef til vill fram vísbendingar um 
mun.  

Viðmælendur í rannsókninni voru framkvæmdastjóri og næstu undirmenn 
hans eða þeir sem segja má að séu í yfirstjórn rekstrareininganna. Gagna var 
aflað með viðtölum sem fóru fram haustið 2008. Viðtölin voru hálf-opin. 
Þau voru tekin upp og afrituð. Greining á viðtölunum var framkvæmd 
þannig að fyrst las rannsakandi þau yfir án þess að kóða þau. Næst voru þau 
lesin yfir og svörin kóðuð. Fyrirfram lágu fyrir ákveðnir kóðar. Þeir voru 
samkeppnisforskot, hvernig samkeppnisforskot varð til, viðhald samkeppnis-
forskots, hve erfitt/kostnaðarsamt er fyrir keppinauta að herma eftir 
samkeppnisforskoti rekstrareiningarinnar, hvernig skipulag rekstrareining-
anna (uppbygging, stefnumótunarvinna, umbunarkerfi) gerir það 
auðveldara/erfiðara og stefna þeirra (lágur kostnaður og/eða aðgreining). 
Innan hvers kóða voru undirkóðar.  

Í þessari grein eru til umfjöllunar þrír framangreindir kóðar; samkeppnis-
forskot, viðhald samkeppnisforskots, hvernig skipulag rekstrareininganna 
gerir það auðveldara/erfiðara að herma eftir samkeppnisforskoti þeirra 
(=„skipulag“) og undirkóðar þeirra. Reynt var eftir bestu getu að tryggja 
réttmæti og áreiðanleika (sbr. Bryman og Bell, 2007). Ekki er hægt að alhæfa 
um önnur fyrirtæki út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar. 
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Niðurstöður 

Hér verða teknar saman niðurstöður fyrir kóðana „samkeppnisforskot“, 
„viðhald samkeppnisforskots“ og „skipulag“ og undirkóða þeirra. 

Viðmælendur voru beðnir um að segja hvað hugtakið samkeppnisforskot 
þýddi í þeirra huga, með öðrum orðum að skilgreina hugtakið. Þegar svör 
þeirra eru kóðuð skiptir í tvö horn.  

Þeir sem vinna hjá rekstrareiningu B, sem er ekki í neinni beinni sam-
keppni, skilgreina forskotið út frá auðlindum og færni fyrirtækisins. Þannig 
sagði einn viðmælandinn t.d. að: 

 
Ég myndi segja að okkar samkeppnisforskot væri í rauninni að keyra á góða 
þjónustu, ..., það væri ekki langur biðtími eftir svörun hjá okkur... í rauninni að 
keyra á þessu að upplýsingarnar sem þú ert að fá, ... að þær séu traustar og 
réttar... Við búum náttúrulega yfir mjög miklum reynsluboltum innandyra... 
 

Á meðan annar viðmælandi sagði að: 
 
Það er gagnagrunnurinn okkar. Það er eitthvað sem enginn annar getur eiginlega 
komið inn í. Það er svona okkar „core value“... Það er eitthvað sem annar getur 
ekki eða gerir verr... Þannig að við getum þetta betur, það er 
samkeppnisforskotið.  
 
Þeir sem hins vegar vinna hjá rekstrareiningu A, sem er í mikilli beinni 

samkeppni, skilgreina samkeppnisforskot með tilliti til keppinautanna. Þannig 
sagði einn viðmælandinn til dæmis: 

 
Að hafa einhverja aðgreiningu frá hinum fyrirtækjunum sem að er erfitt fyrir þá 
að ná.  
 

Á meðan annar viðmælandi sagði: 
 

Samkeppnisforskot það er hérna náttúrulega fyrst og fremst kannski X, að vera 
með betra X en samkeppnisaðilinn ... Hafa eitthvað fram yfir samkeppnisaðilann 
á því sviði sem verið er að keppa um. 
 
Viðmælendur voru einnig beðnir um að tilgreina hvernig rekstrareiningin 

viðhéldi samkeppnisforskoti sínu en höfðu áður verið beðnir að nefna þau 2-
3 atriði þar sem rekstrareiningarnar hefðu samkeppnisforskot. Þegar svörin 
voru kóðuð kom í ljós að þau fylgdu sumpart þeirri flokkun auðlinda og 
færni sem áður var um getið og eru líklegar til þess að geta viðhaldið 
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samkeppnisforskoti, þ.e. fjárhagslegar auðlindir, efnislegar auðlindir, 
mannauður og skipulagsauður.  

Efnislegar auðlindir voru tilgreindar í nokkrum tilfellum. Tvennt var 
nefnt. Annars vegar að kaupa forrit til þess að selja X hjá rekstrareiningu A, 
sem reyndar getur ekki verið uppspretta nema tímabundins samkeppnis-
forskots, vegna þess að það er ekki dýrara fyrir keppinauta að kaupa 
samkonar forrit. Hins vegar var innranetið hjá rekstrareiningu B sem tekið 
var upp sl. haust og er ætlað að safna á einn stað upplýsingum sem þar til 
voru leynd þekking starfsmanna (tacit knowledge). Ákveðnir starfsmenn bera 
ábyrgð á því að setja þessar upplýsingar inn og uppfæra þær reglulega. Og 
eins og einn viðmælandinn sagði: 

 
... núna vita þeir sem eru að vinna hér að þessar upplýsingar eiga að fara til 
viðkomandi starfsmanns ... þetta er eitthvað sem þeir kalla mjög mikið eftir, að 
þetta sé skráð einhvers staðar. 
 
Tvennt var nefnt sem getur fallið undir skipulagsauð. Í fyrsta lagi að reynt 

væri að gera móralinn góðan. Það væri ástæðan fyrir því í rekstrareiningu A 
að sami hópur væri búinn að vera þar í mörg ár. Menn kynnu vel hver við 
annan og mórallinn væri léttur og góður. Til að styrkja móralinn var nefnt að 
fara út að borða eða eitthvað álíka og í einhverjar ferðir. Í öðru lagi voru 
bónusgreiðslur til annars vegar sölumanna (rekstrareining A) og hins vegar 
þeirra sem vinna í X (rekstrareining B) nefnt, hvorir tveggja fara eftir árangri.  

Önnur svör þátttakenda lutu að upplýsingaöflun og miðlun upplýsinga. 
Hvað upplýsingaöflunina varðar snýr hún annars vegar að tækifærum til 
dæmis nýrri tækni eða efni og hins vegar að því hvernig til tekst í rekstrinum 
eða gagnvart viðskiptavininum. Fylgjast þarf með breytingum á tækninni og 
nýta sér hana: 

 
Það eru ennþá fleiri tækniþróanir sem að við hérna erum náttúrulega miðvituð 
um og erum að reyna að fara í.  

 
Og: 

 
Það er náttúrulega í höndum X fyrst og fremst að vera dugleg að fylgjast með og 
hérna og bara kynna sér það sem er í boði erlendis.  
 
Samkvæmt viðmælendum þarf einnig að fá upplýsingar um hvernig til 

tekst í rekstrinum eða gagnvart viðskiptavinunum þannig að hægt sé að 
bregðast við eða aðlaga starfsemina að breytingum. Hjá rekstrareiningu A 
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snýst málið um X en hjá rekstrareiningu B um mælingar á gæðum 
þjónustunnar og koma þeim upplýsingum til starfsmanna svo hægt sé að 
bæta gæði hennar. Sem dæmi um þjónustukannanir má nefna svokallaðar 
hulduheimsóknir (mystery shopping). Jafnframt fá starfsmenn rekstrareiningar B 
upplýsingar um hvernig gengur að ná rekstrarlegum markmiðum, eða: 

 
...við erum með yfirlýst markmið, ... við ætlum okkur að vera á þessum stað og 
þetta er bara upp í Excel skjali þannig að allir bara sjá hvað við eigum langt í að 
ná markmiðinu...  
 
Að síðustu þá er vörumerkjavirði rekstrareiningar B mælt reglulega 

þannig að það er hægt að fylgjast með þróun vörumerkjavitundar og ímyndar 
og bregðast við henni. 

Undir kóðann „skipulag“ féllu þrjár spurningar. Í fyrsta lagi var spurt 
hvernig uppbygging (deildaskipting, dreifing valds/ábyrgðar, skipurit) 
rekstrareiningarinnar gerði keppinautum/hugsanlegum keppinautum erfiðara 
fyrir að herma eftir auðlindum þeirra og færni. Þegar svörin voru kóðuð kom 
ekkert í ljós annað en að það þyrfti að auka upplýsingaflæði milli starfstöðva 
en boðleiðir væru annars stuttar.  

Í öðru lagi var spurt hvernig stefnumótunarvinnan/áætlanagerðin gerði 
keppinautum/hugsanlegum keppinautum erfiðara fyrir að herma eftir 
auðlindum rekstrareininganna. Í ljós kom að lítt var tekið á styrkleikum og 
veikleikum (og þá hvernig hægt væri að byggja upp/viðhalda samkeppnis-
forskoti) nema þá:  

 
Þannig að við erum kannski frekar að vinna með veikleika eins og að fáir 
starfsmenn hafa lykilkunnáttu. 
 
Í þriðja lagi var spurt hvernig umbunakerfið gerði keppinautum/-

hugsanlegum keppinautum erfiðara fyrir að herma eftir auðlindum og færni. Í 
ljós kom að launakerfi rekstrareininganna voru ekki byggð upp með það í 
huga að umbuna stjórnendum sérstaklega fyrir það að byggja upp/viðhalda 
samkeppnisforskoti. 

Umræður 

Niðurstöðurnar vekja a.m.k. tvenns konar vangaveltur. Í fyrsta lagi virðist 
geta verið mismunandi hvernig samkeppnisforskot er skilgreint eftir því í hve 
mikilli samkeppni viðkomandi fyrirtæki er. Ef um slíkt er að ræða, en það 
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mun koma frekar í ljós þegar fleiri tilvikarannsóknir verða gerðar, þá getur 
það haft áhrif á val á skipulagi fyrirtækja og hvernig það nýtist til að byggja 
upp og viðhalda samkeppnisforskoti. Með öðrum orðum þá getur það leitt til 
mismunandi skipulags (uppbyggingar, stefnumótunarvinnu og umbunakerfis) 
og þá aftur mismunandi árangurs við að byggja upp og viðhalda 
samkeppnisforskoti. Í auðlindasýninni, er ekki gert ráð fyrir því að skipulag 
taki mið af styrk samkeppninnar. 

Í öðru lagi, og kannski mun áhugaverðari vangavelta út frá fræðilegu tilliti, 
er að svör viðmælenda gefa til kynna að ekki sé síður reynt að viðhalda 
samkeppnisforskoti með því að leggja áherslu á að auka sífellt verðmæti 
auðlinda og færni (sem er gefin stærð í auðlindasýninni) með því að auka 
virði þess sem selt er en með því að gera öðrum erfitt fyrir að herma eftir 
auðlind eða færni. Virðið fyrir viðskiptavininn er þá fyrst og fremst aukið og 
því viðhaldið með því að afla upplýsinga, miðla þeim og bregðast við 
(Jaworski og Kohli, 1993). Fyrirtækin fylgjast þá með því sem er að gerast í 
ytra umhverfinu og gæti haft áhrif á hvernig viðskiptavinir kjósa að fullnægja 
þörfum sínum og aðlagar starfsemi sína að því. Uppbygging fyrirtækja og 
umbunakerfi (þ.e. tveir af þremur þáttunum í skipulagi eins og það er sett 
fram hér) geta ýtt undir upplýsingaöflunina, miðlunina og viðbrögðin.   

Skipulag fyrirtækja, sem styður við uppbyggingu og viðhald samkeppnis-
forskots, væri því allt eins hægt að hugsa út frá verðmæti auðlinda og færni 
(þ.e. því virði sem auðlindir og færni skapar og hvernig megi viðhalda því) 
eins og út frá því sjónarhorni hvernig megi gera keppinautum erfiðara fyrir 
að herma eftir þeim auðlindum og þeirri færni sem eru uppsprettur 
viðvarandi samkeppnisforskots. Í auðlindasýninni er ekki gert ráð fyrir því að 
skipulag sé hugsað út frá fleiri en einni sýn, þ.e. að það gæti verið hugsað út 
frá því hvernig verðmæti auðlinda og færni er aukið, hvernig keppinautum er 
gert erfiðara að herma eftir auðlindum og færni og/eða bæði. 
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Even though the energy industry in Europe is highly regulated, liberation of 
the energy markets in the last years has brought about a new frame of 
reference for the companies in the industry. A switch from a distribution 
environment to a highly competitive one is apparent as both private 
households and businesses are now able to choose among the various 
companies supplying energy, a fact that gives the consumer added influence.  

The long-term effects of the liberation are yet to be discovered, but the 
challenge remains for the managers in the energy companies to operate them 
in the best way possible in a new environment. The challenge for scholars is 
to assist by providing a theoretical foundation to build on. The aim of this 
research is to assist in that practical challenge by the means of theoretical 
sound measures. A conceptual paper, Commodity Branding: A Review, 
Conceptualization and Research Agenda, laying the theoretical groundwork has 
already been presented at Þjóðarspegill in an article, by the same authors 
(Larsen et al., 2008). This paper builds on that work and adds by adding 
empirical data from the Icelandic energy market. The data merges insights 
from an interdisciplinary literature review, with empirical verification 
generated from three complimentary, qualitative studies.  

Branding has long been recognised as an integral part of contemporary 
business environment (Aaker & Shansby, 1982; Ambler, Bhattacharya, Edell 
& Keller, 2002; Doyle, 1990; Gardner & Levy, 1955; Keller, 1993). When 
operating within a competitive market, a valid question is why a buyer 
decides on a particular offer in a situation where there are similar or even 
identical choices. Companies can affect the choices by employing the various 
marketing tools they have at their disposal. One of those tools is branding 
(Kotler & Keller, 2005). However, few attempts have been made to 
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recognise the role of branding in commodity-based industries (see Brester & 
Schroeder, 1995; Hartmann, Ibáñez & Sainz, 2005; Hartmann & Ibáñez, 
2007; Tokarczyk & Hansen, 2006; Ward, Chang & Thompson, 1985; 
Wiedmann, 2004; Wiedmann, 2005).  

Much of the origins of the brand literature lie in branding of consumer 
goods. However, has shown that a good branding strategy is important in 
industrial markas (e.g. (Blombäck & Axelsson, 2007; Hutton & James, 1997; 
Mudambi, Doyle & Wong, 1997; Mudambi, 2002)). Firms develop brands 
for similar reasons, irrespective of the nature of their customers, that is to 
differentiate their product from their competitors (Aaker & Joachimsthaler, 
2000; Kotler & Keller, 2005; Ries & Ries, 2002), and attempting to gain 
sustainable differential advantage for their product (Doyle, 1990). Similarly, 
companies apply a different branding approach when branding commodities.  

Pure commodities have been researched in a few different areas in 
marketing including electricity (Hartmann et al., 2005; Hartmann & Ibáñez, 
2007; Wiedmann, 2004; Wiedmann, 2005). Due to their low perceived 
difference of commodities, consumers will chose between them on a price 
basis which forces their producers to compete on low price and high volume 
(Kotler & Pfoertsch, 2007; McQuiston, 2004; Michell, King & Reast, 2001). 
Without being able to emphasise different characteristic of the product, 
sellers are forced to sell a line of commodity products that must compete on 
their basic attributes (Pesce, 2002). With branded products, however, sellers 
emphasise differences irrespective of whether they are real or not (Aaker, 
1996; Keller, 1993), such as brand name, core product/service, feelings, 
experiences and user imagery (Keller, 1998).  

The problem for commodities therefore is how/weather they can be 
differentiated. Electricity is a commodity. It is traded as such and to 
customers all energy is the same (Pesce, 2002). There is no substitution for 
electricity. However, to most consumers, electricity is not much more than 
several conveniently located wall sockets that turn on the light/heat/or 
appliances when desired. Limited attention is paid to the product/service 
itself - as long as it is delivered at the right price with a high level of 
consistency. Energy producers have done little to change this situation and 
increase the brand visibility of their products, perhaps because research on 
branding commodities, and in particular, the branding of energy, is virtually 
non-existent.  

According to the above literature discussion, the only tangible 
differentiation point for a commodity is price. A comprehensive research is 
being conducted as a part of a PhD thesis of one of the authors of this 
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paper. Detailed findings on how the commodity in question; electricity, fits 
to the current branding theories, and how the pricing part is handled, will be 
presented at a later time at this venue. However, the focus point in this paper 
will be the special circumstances of electricity and how it presents itself for 
an interesting research project.  

The structure of the paper is as follows: Following the above overview of 
branding and branding of relevant fields as it pertains to this research, the 
research design and analysis strategy will be explained. Next the special 
characters of electricity will be outlined and discussed. Lastly the future of 
the energy business will be discussed. 

Research design and analysis strategy 

In the light of the uniqueness of the research subject, we selected a 
qualitative research design for this research (Churchill & Iacobucci, 2005; 
Laurent, 2000; Srnka & Koezegi, 2007). In particular, we aimed to triangulate 
the qualitative research approaches (Hall & Rist, 1999) by carrying out a) 
personal in-depth interviews (Miles & Huberman, 1994) with manager of 
Icelandic energy companies (study 1), b) an interview with a focus group 
(Morgan, 1988; Stokes & Bergin, 2006) of marketing representative of three 
Icelandic energy companies (study 2), c) and an interview with a focus group 
of individual consumers (study 3). Both research methods are particularly 
useful to familiarize the researchers to a novel field (Morgan, 1988) and to 
engender propositions based on the assembled insights (Krueger & Casey, 
2000). In study 1, only a loosely structure interview guide was used. In study 
2 and 3, a semi structured interview guides were constructed (Marschan-
Piekkari & Welch, 2004). The loosely structured interview guide allowed the 
researchers to adapt to individual responses and probe when necessary 
(Patton, 1990).  

The rationale for choosing to interview managers, marketing specialist 
and consumers was based on a need to gather data from different groups of 
stakeholders. The data obtained would develop and deepen the 
understanding of the subject with the selected stakeholders and compare 
their views in search for commonalties. The interviews were recorded and a 
serial code that included the abbreviation for the position of the participant 
(e.g. M1 for the participating manager 1 of the energy company, S1 for the 
participating marketing specialist 1 from the advertising agency and C1 
participating consumer 1) in each interview (Mertens, 2005).  
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Next, a transcript of the interviews and the focus groups was prepared 
with additional comments from the researcher (Creswell, 2003) and on 
nuances (Marschan-Piekkari & Welch, 2004) of how participants expressed 
particular statements (e.g. serious, laughing etc) (Richards, 2004; Srnka & 
Koeszegi, 2007). The various transcripts were systematically analyzed by 
reading over several times and codes assigned by a particular colour system 
(Creswell, 2003). The analysis was based on grounded theory where the data 
is broken up and the researcher looks for codes; both theoretical codes and 
live (in vivo codes). In the former the researcher already has decided on 
codes based on a theoretical work but the latter refers to exact words that 
appear from the data (Creswell, 2003; Kvale, 1996). In the three following 
subchapter, the three studies will be explained.  

Study 1 
The objective of study 1 was to understand how selected individuals within 
the energy companies viewed the marketing aspect of electricity sales. Two 
senior managers, one female and one male were interviewed in in-depth 
interviews (Kvale, 1996; Miles & Huberman, 1994). A purposive sample was 
used. Both participants were selected through a well informed individual, 
placed near the top in the hierarchy, at a large Icelandic power company. 
According to that individual, both the participants possessed relevant 
information and had substantive experience of working in the energy field. 
Both participants had been introduced to one of the authors at an energy 
conference in the year 2008. Access to them was, therefore, relatively 
uncomplicated. Both were sent an e-mail which explained in detail what the 
proposed research would be about and asked for a meeting. Both gave a 
prompt and a favourable replay.  

Interviews were conducted in an open structure, approached with an 
open mind, and ranged from 35 minutes to 50 minutes. In the first interview 
(M1), the objective was to acquaint the researchers with “how things are 
done” when it comes to marketing electricity. Therefore very few specific 
questions were asked. That caused no complications as the participant was 
knowledgeable about his field and the interview went smoothly. However, 
data gathered was mostly on the technical aspects of energy sales. Limited 
knowledge was obtained on the marketing function. On the contrary it 
appeared that the term “market” had little resemblance to “marketing” when 
it comes to electricity. Market, as the participant used the word, is a place 
where buyers and sellers come together (by no means a wrong definition of 
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course) and marketing is of limited use in facilitating that process. Likewise, 
the concept of branding appeared to be a distant concept.  

The objective of the second interview (M2) was consistent with the first 
one, but additionally, the aim was to collect more detailed data to understand 
the marketing function and how branding was viewed within the industry. In 
particular, it was hoped that the participant could fill in the holes that the last 
interview left. Specifically how the traditional understanding of marketing 
was applied and thereby extending the subject further than referring to 
marketing as simply a market. In that respect, the interview was a success but 
the collection of relevant empirical data was harder to gather. As a result the 
interview was shorter than originally anticipated. 

Study 2 
The interviews with the managers of the energy companies illustrated a 
certain lack of understanding on branding and the traditional marketing 
function. Study 2 was designed to fill in the gaps left by study 1 by collecting 
data from marketing specialist representing Icelandic energy companies. 
Moreover, the aim was to compare participants’ views with available 
literature and to further deepen the researchers understanding of the 
research subject. A semi-structured question list was used which was based 
on previous interviews and literature work.  

A focus group approach was chosen to explore the above. The impetus 
for the choice was both the desire to use triangulation of research 
approaches (Hall & Rist, 1999) and, to benefit from group dynamics which 
induce participants to elaborate on topics in more detail (Wilson, 2003). A 
purposive sample was used to assemble a focus group which consisted of 
participants representing the largest energy providers in Iceland, (S1) (S2) 
and (S3), which control the largest part of the market. One participant 
represented a new market entrant (S4). All were male, age ranged from 30 to 
45, and all came from advertising agencies which are members of SIA – 
Society of Icelandic Advertising Agencies. All of those who were originally 
contacted agreed to participate in the focus group. The focus groups lasted 
70 minutes. It was recorded and then typed onto 49 pages.  

Study 3 
A focus group with consumers was selected in the final phase of the research 
to further triangulate the research findings (Hall & Rist, 1999) by comparing 
data gathered from individual consumers to the data gathered from managers 
and marketing specialists. A further justification was to make use of group 
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dynamics for detailed discussion and compelled involvement of participants 
(Wilson, 2003) in view of the novelty of the research subject: branding of a 
commodity.  

In preparing the focus groups for the consumers, a list of individuals was 
comprised, and the criterion was that the group members were paying 
customers of electricity, were composed of dissimilar individuals and that 
they would be in the following age groups: 20 to 30; 31 to 45; 46 to 60; 61 to 
75. In total 23 individuals were contacted, by means of convenience sample, 
of which 18 agreed to participate and were split up into two groups (C1, C2, 
C3 ...C18).  

As before, a semi-structured question list was used. However, the 
structure was considerably tighter than in the question list used in study 2. 
Furthermore, more emphasis was based on building on available branding 
theory in addition to the preliminary analysis of previous primary research 
conducted by the authors. 

Half of the participants were males and half were females. The ranged in 
age from 25 to 70 and had various income levels and professions. The focus 
groups ranged from 60 minutes to 70. Both were recorded and then typed 
onto 103 pages.  

Specific characters of electricity 

The following chapter entwines findings and discussions on the various 
characters specific to electricity markets. However, before continuing, it is 
necessary to outline some specific attributes of electricity. The reason is that 
the history of sector sheds light on how “business as usual” in the sector is 
not usual for many other markets. The structure of the market also prevents 
companies in the field to utilise the tools of marketing to the fullest in its 
marketing function and brand building. 

Before the electricity markets where liberalised, the same company usually 
performed all the functions from producing the energy to selling it to the 
end customer. Upon liberalisation, however, the legislator imposed 
restrictions and instructed the process to be separated into: Production, 
Transmission, Distribution and Sales. If the same company is to perform 
more than two of the same functions it must build internal “Chinese” walls 
separating affiliates. (Joskow, 2003). In most countries, Iceland included, 
individual companies competed on production, transmission, and sales. The 
forth factor, distribution, is handled by one party which all the market 
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participants most use. The price for the distribution network is regulated and 
prices are set by a third party. Everyone is free to buy from, or sell into, the 
distribution system as long as they have permits to do so. This means that 
although the electricity markets have been set free in most countries, the 
production of electricity is not strictly the issue of the private sector. It also a 
matter of a debate whether the private sector should be involved in the 
provision of energy. That discussion was manifested in all three studies. 

Private or free 
There is a profound public interest in ensuring that the sector is efficiently 
operated since reliable supplies of electricity plays a large part in the modern 
economy. The reason is that electricity is often viewed as an essential 
infrastructure that should be available to all at affordable prices (Morrison, 
2001). Furthermore, “production of electricity is rarely privatized because of 
how interrelated they are to natural resources” (M1). For those reasons, the 
sector is still heavily regulated which downplays free market structure and 
makes it harder to utilize the tools of marketing, and branding.  

In study 3, about half of the participants were opposed to privatization in 
any form in the electricity sector. The main two reasons mentioned where 
that 1) electricity was a “necessity” (C18), and it “should be governmentally 
run” (C14; C17). The reason stated was that following privatisation, the price 
would most likely go up. As far as the first point is concerned, all of the 
participants in study 3 agreed with it being a necessity and the natural 
resources should be handled with care. However, the second point was more 
of a political issue. While agreeing that, as a general rule, competition should 
lower price, those that opposed privatisation of electricity claimed that it 
would not apply in the sector. Others pointed out how successful the 
privatisation of telecoms was and saw no reason to assume that privatisation 
of electricity would be any different. No one, however, could specify if they 
were paying more or less as a result of the privatisation for the core 
telephone service.  

The electricity sectors almost everywhere evolved with, state-owned or 
privately-owned, geographic monopolies. The monopolies were subject to 
price and entry regulation as natural monopolies. In developed countries, 
operating costs where high, programs where costly and driven by political 
pressures, and high retail prices were required to cover these costs (Joskow 
1998, 2000). In other words, it was a rather inefficient sector where the 
customers where simply charged a higher price to cover the insufficiencies. It 
remains to be seen whether prices will go up as a consequence of ongoing 
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privatisation in Europe. However, it is evident that sector as a whole needs 
advance fast through the marketing learning curve as attitudes within the 
sector are not of the modern kind.  

Attitudes to branding within the industry 

The electricity sector in the USA has been privatised for over a decade. In a 
1998 article, written about the American utility companies, it was stated that 
while creating a differentiated brand may be the single most important 
communication goal that management can set, it would likely to be one that 
few utilities will pursue (Novak & Lyman, 1998). History has shown that 
managers who have grown up in conservative industries like financial 
services (and utilities) often equate distinctiveness with strangeness and 
dislike standing out from the crowd. (Novak & Lyman, 1998). American 
marketing executives who were lured from the financial services, electronics, 
and telecommunications industries, to the utilities found themselves isolated 
in a risk-averse culture (Brew & Phepls, 1998).  

According to the findings in our research, it seems that the Icelandic 
market is not in a dissimilar place as the American one was a decade ago. In 
study 1 and study 2, it became evident that the situation has not changed 
much and still resembles the attitudes expressed above. In study 1 it was 
stated that running a company in the electricity sector was hard because of 
the “political environment” (S4). Most of the companies are still govern-
mentally owned which forced the managers to “think in a four year election 
terms” (S4) instead of being able to plan further into the future. This resulted 
in the people working in the companies having “decisions handed to them 
that contradict to their effort to build up a brand” (S4) as the decisions’ have 
no relevance on branding and brand building.” Furthermore, since there is 
still a limited competition in Iceland and the industry is still heavily regulated, 
“branding is perhaps not what is on their [managers in the electricity sector] 
mind” (S3). 

To add to the problem, one of the marketing specialists insisted that “the 
top level management consisted of people raised in monopoly” (S2) which 
made the work of the advertising agencies hard since it took a lot of work on 
their part to “get them [the energy companies] to think differently” (S2). The 
“knowledge is not a lot in-house” (S3) in the energy companies and it would 
take “a long long time” (S1) to “build the knowledge up“ (S4).  
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Study 1 confirmed study 2 and is best reflected by the following attitude 
of the energy companies: “Competition is good…for all others then us” 
(M2). Another of the participants stated that instead of seizing opportunities 
of building up a brand and performing traditional marketing functions, the 
people in the companies only saw increased cost (M2). 

The situation is, however, not as bad today as it was because at present, 
most managers in the electricity sector are aware of the increasing 
importance of brand building (Ibáñez et al., 2006), but it seems like they 
could do better. They are the same people that where been raised up in a 
culture described above, “only wearing different hats” (S1) according to 
study 2.  

However the attitudes within the sector will develop, it is clear that 
particular sector could give a hint on what the near future will bring; 
telecoms. Frequent comparisons were made to the telecom industry in all 
three studies. In study 2 it was mentioned that before Síminn, [Icelandic 
Telecom] was privatised their marketing department “consisted of three 
people...and they were wearing slippers” (S2). Now it is one of the largest 
marketing departments in the country. All the participants in study 1 and 2 
agreed that it would be interesting to look at how the telecom market has 
developed and use that as case to predict the development of electricity sales 
in the future. That is very likely true given the nature of the product in 
question...or should we say the nature of the service in question?  

Service 
Participants in study 1 and 2 did not agree on whether electricity is a product 
or a service. “It is hard to say whether electricity is a product or a service, 
one has nothing to show the customer except the price” (M1). Service 
management is different from managing goods, since there are long-
recognized differences between the nature of service and the nature of goods 
(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985). Some of the noticeable character-
istics of service that make managing service different are (1) intangibility, (2) 
heterogeneity, (3) simultaneity of production and consumption, and (4) 
perishability (Parasuraman et al., 1985).  

Whether one is inclined to coin the provision of electricity a service or a 
product, it is transparent that selling electricity is much like selling service 
according to Parasuramans (1985) definition above. Electricity can not be 
seen or displayed. Electricity cannot be stored economically and demand 
must be cleared with just-in-time production from generating capacity 
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available to the network at (almost) exactly the same time that the electricity 
is consumed.  

The intangibility of electricity means that the service part of distributing 
energy is important. That fact that has not gone unrecognised by the energy 
industry. With increased liberalization of energy markets, the energy 
companies are, in fact, emphasising the importance of their service 
(Hartmann & Ibáñez, 2007; Ibáñez et al., 2006). The results from study 1 
and 2 show that the energy companies are focusing on how to provide good 
service to their customers and they are cognisant of the need to differentiae 
based on service since the product “is identical so that the only difference 
can be [...] in providing the service with the product” (S2). In particular the 
participants in study 2 mentioned that the companies should emphasise to 
“make the touch point as positive as possible” (S4). The most noticeable 
touch point with the customer is sending out the bill so it should be 
important to “print out bills that are understandable” (S4). It is interesting to 
note that this was a point that many of the participants in study 3 mentioned. 
However, some of them were not happy with its current format. Or as one 
participant noted: “You almost need a business diploma to understand the 
bloody bills that come from the energy companies. It is this rate and the 
other rate…”(C4). 

Overall, however, participants were not unhappy with the service that the 
energy companies provided, but pointed out various ways they could 
introduce to improve the service such as: Setting up meters that show exact 
status of usage (C3), online calculations of real time usage (C7), some red 
flag system if energy usage is above normal (C2; C13), call centres with 
helpful representatives (C18) and a „happy hour” where electricity would be 
cheaper (C8).  

Despite the above discussion, it is worth noting that the provision of 
electricity is not merely a provision of service because “at the ground level 
there must be a sound product” (S4). Still, by observing the data, it is evident 
that there is much room for service improvement for the Icelandic energy 
companies.  

The future of the energy business 

Fifteen years ago, before liberalisation of the telephone companies’ in 
Iceland, their only function was to connect two parties via telephone line. 
Now that industry has transformed where much of the transformation is due 
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to technological advances. It is not a simple task to predict what is in store 
for the electricity industry or if the transformation will be as dramatic as in 
the telecome industry . One of the managers in research thought that people 
within the energy industry “do not foresee the changes that are bound to 
happen much like the people in telecommunication did not either 15 years 
ago” (M2). That remains to be seen in Iceland and in all the countries were 
the situation is comparable.  

It would be much gained for the electricity sector if predictions about the 
future could be based on academic rigour. It is the conclusion of the authors 
that people within the industry know that they have entered an uncharted 
territory and they realize they need help not to become the once stranded. 
Whatever the future might be the electricity companies need to understand 
their customer and react with them in ways that have been modelled and 
proven in other industries. That information needs to be adopted to the 
electricity industry and combined with primary data. The research that this 
paper is built on is a steppingstone in that direction and at the same time it 
offers opportunities for academics to observe a new industry coming under 
the umbrella of marketing and branding. 

Future publication 

Large amount of date was collected in the three studies presented in this 
paper as it is part of a larger research. However, for the purpose of this paper 
the only material that is published now illustrates the specific characters of 
electricity and the marketing environment of electricity. Those factors will 
inevitably affect the research on some levels and need to be accounted for. 
Due to length constraints of this publication, it is not possible to publish 
more at this time. However, the additional empirical data already show 
interesting results on how price, green factors, and image affect perceived 
differentiation in the energy sector. Furthermore, empirical data has been 
collected and analysed on how loyalty and trust affect switching 
intentions/customer repurchases in the energy sector. Those findings will 
await future publications. 
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Heilbrigðisútgjöld og breytt 
aldurssamsetning þjóðarinnar 

 
Guðmundur Kristján Óskarsson 

 

Frá árinu 2000 til 2007 voru útgjöld hins opinbera til heilbrigðismála sem 
hlutfall af vergri landsframleiðslu að meðaltali 8,24% (Hagstofa Íslands, 
2009d) og á sama tíma hafa útgjöldin á föstu verðlagi aukist um 3% að 
meðaltali á ári. Á verðlagi ársins 2007 voru útgjöld hins opinbera árið 2000 
84.324 milljónir króna og árið 2007 var þessi tala kominn upp í 103.268 
milljónir króna. Í spá OECD (2006) þá mun 12,3-15,3% af vergri lands-
framleiðslu verða varið til heilbrigðismála árið 2050 á Íslandi (miðað við 
9,6% 2005). Íslendingar eru ung þjóð og því er áhugavert að skoða hvernig 
útgjöld til heilbrigðismála muni þróast með tilliti til aldurssamsetningar 
landsmanna. Aldurshópurinn 65 ára og eldri er sérstaklega áhugaverður því 
einstaklingar á þessum aldri kosta heilbrigðiskerfið að meðaltali mun meira 
en þeir sem yngri eru. Á næstu árum og áratugum mun aldurssamsetning 
þjóðarinnar breytast verulega. Í dag eru um 11,6% þjóðarinnar 65 ára og 
eldri, árið 2020 er gert ráð fyrir að hlutfallið verði komið í 15,6% og árið 
2050 verði 23,1% íbúa landsins á þessum aldri. (Hagstofa Íslands, 2009a og 
2009b). Vegna aukins fjölda eldri borgara er líklegt að þörfin á heilbrigðis-
þjónustu, hjúkrunar- og dvalarrýmum vaxi mikið. Að óbreyttu má gera ráð 
fyrir mikilli kostnaðaraukningu heilbrigðiskerfisins í tengslum við þjónustu 
eldri borgara á komandi árum. Hér er ætlunin að skoðað hvernig aldurs-
samsetning þjóðarinnar mun breytast fram til ársins 2050 og kanna svör við 
eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 
• Hvernig mun þörfin á hjúkrunar- og dvalarrýmum verða í náinni 

framtíð og hver mun kostnaðurinn verða? 
• Hver er kostnaðarhlutdeild eldri borgara í útgjöldum til 

heilbrigðismála? 
 
Ef vel ætti að vera þá þyrfti þessi greining að vera mun viðameiri og gera 

þyrfti greiningu á sjúkdómum og mismunandi þörfum sjúklinga. Einnig 
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þyrfti að skoða hvernig sjúkdómar munu þróast, til dæmis með tilliti til 
breyttrar tíðni og breyttra meðferðarúrræða. Markmiðið hér er að skoða 
ofangreindar rannsóknarspurningar og leita svara sem vonandi er hægt að 
nota sem ákveðinn grunn til stefnumörkunnar, aðgerðaáætlana og frekari 
rannsókna. Þannig verður auðveldara að taka skynsamar ákvarðanir um 
hvaða og hvernig þjónustu eigi að veita og þá einnig hverjir eigi að veita þá 
þjónustu. Þessi grein er byggð upp þannig að fyrst er gerð grein fyrir 
hugsanlegri mannfjöldaþróun á Íslandi. Síðan er skoðað hvernig þörfin fyrir 
hjúkrunar og dvalarrými muni þróast í framtíðinni ásamt hugsanlegri 
kostnaðarþróun og að lokum farið yfir kostnaðarhlutdeild eldriborgara í 
heilbrigðisútgjöldum. 

Mannfjöldi 

Það að spá fyrir um mannfjölda er fræðigrein sem er í stöðugri þróun, betri 
gögn og meiri reiknigeta gerir það að verkum að mannfjöldaspárnar verða 
nákvæmari. Spár til styttri tíma og spár fyrir stærri þjóðir eru einnig 
nákvæmari en spár fyrir lengri tíma og fámennari þjóðir. Óvissuþættir í 
mannfjöldaspám eru fyrst og fremst fæðingartíðni, dánartíðni (ævilengd) og 
fólksflutningar milli landa. (Keilman, 2008). Hér er ætlunin að styðjast við 
mannfjöldaspá frá Hagstofu Íslands sem gerð var árið 2008. Forsendur 
spárinnar eru samkvæmt vef Hagstofunnar eftirfarandi:  

 
Gert er ráð fyrir að dánarlíkur minnki jafnt og þétt yfir spátímabilið og að 
meðalævilengd karla árið 2046-2050 verði 84,6 ár og 87,1 ár hjá konum. 
Uppsafnað frjósemishlutfall (lifandi fædd börn á ævi hverrar konu) fer úr 2,102 
(árið 2007) í 1,85 í lok spátímans 2050. Gert er ráð fyrir að tíðni 
flutningsjöfnuðar verði 9,9 (af hverjum 1.000 íbúum) árið 2008. Gengið er út frá 
töluverðri lækkun næstu þrjú árin en árið 2012 hækkar tíðni flutningsjöfnuðar í 
0,3. Eftir það hækkar hún jafnt og þétt og nær 2,2 á tímabilinu 2033-2038 en 
fellur við lok spátímabilsins niður í 2,1 árið 2050 (Hagstofa Íslands, 2009a). 
 
Hversu nákvæm þessi spá er á eftir að koma í ljós með tímanum. 

Hremmingar þær sem þjóðin hefur gengið í gegnum á undanförnum 
mánuðum í kjölfar bankahrunsins og kreppunnar mun að öllum líkindum 
breyta forsendum þessarar spár, sem minnkar áræðanleika hennar.  

Í töflu 1 sem byggð er á upplýsingum frá Hagstofu Íslands (2009a) er 
hægt að sjá mannfjöldaspá og fjölda í aldurshópunum 0-6 ára, 7-19 ára, 20-64 
ára, 65-79 ára og 80 ára og eldri á árunum 2020, 2030, 2040 og 2050. 
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Samkvæmt þessari spá verða Íslendingar orðnir 408.835 árið 2050 eða um 
28% fleiri en þeir eru í dag. Aldurssamsetning þjóðarinnar mun breytast mjög 
mikið til ársins 2050. Í dag er þjóðin tiltölulega ung og eru 28,4% þjóðarinnar 
yngri en 20 ára, 60% eru á aldursbilinu 20-64 ára og einungis 11,6% eru 65 
ára og eldri. Þegar litið er til ársins 2050 þá fækkar hlutfallslega í öllum 
aldurshópum nema hjá þeim sem eru 65 ára og eldri, þá verða 23,1% 
þjóðarinnar í þeim aldurshóp eða 11,5% aukning hlutfallslega. Ef fjöldi 
einstaklinga í þessum aldurshóp er skoðaður þá eru þeir 37.173 árið 2009 og 
verða 94.573 árið 2050 sem er aukning um 57.400 einstaklinga eða aukning 
um 154% miðað við árið 2009. Árið 2050 verða 22,9% Íslendinga á aldrinum 
0-19 ára og 54,0% verða á aldrinum 20-64 ára.  

Tafla 1. Mannfjöldi og hlutfall eftir aldurshópum 2009, 2020, 2030, 2040 og 
2050  

 

Hjúkrunar- og dvalarrými 

Í heilbrigðisáætlun til ársins 2010 sem var samþykkt á Alþingi 20. maí 2001 
og var endurskoðuð og endurmetin árið 2007 (Heilbrigðis- og Trygginga-
málaráðuneytið, Áætlana- og þróunarskrifstofa 2007) kemur fram markmið 
um að yfir 80% af fólki 80 ára og eldra geti búið heima með viðeigandi 
stuðningi. Í sömu skýrslu kemur fram að Félag eldri borgara í Reykjavík og 
Landlæknisembættið leggja til að þetta hlutfall verði 85% árið 2010.  

31. desember 2007 voru 3235 vistmenn á stofnunum fyrir aldraða hér á 
landi eða 8,3% af aldurshópnum 65 ára og eldri. Flestir dvöldu á hjúkrunar-
rýmum á dvalar- og hjúkrunarheimilum (2193), þar á eftir voru vistmenn 
þjónusturýma á dvalar- og hjúkrunarheimilum (609), hjúkrunarrúma á 
heilbrigðisstofnunum (286) og öldrunarlækningadeilda (147) (Hagstofa 
Íslands, 2009c). Samkvæmt þeim tölum voru um 24% aldurshópsins 80 ára 
og eldri vistmenn á stofnunum fyrir aldraða og hlutfallið var um 2,7% í 
aldurshópnum 65 til 79 ára. Ef skoðuð er þróunin í fjölda vistmanna á 
stofnunum fyrir aldraða frá 1993 til 2007 þá minnkar hlutfall þeirra sem eru 

0-6 ára 31.333 9,9% 31.733 9,3% 32.206 8,7% 32.990 8,4% 32.578 8,0%
7-19 ára 59.127 18,5% 57.763 17,0% 59.826 16,2% 62.264 15,8% 61.048 14,9%
20-64 ára 191.735 60,0% 197.687 58,1% 203.774 55,3% 213.928 54,5% 220.636 54,0%
65-79 ára 26.904 8,4% 40.217 11,8% 54.138 14,7% 57.832 14,7% 60.814 14,9%
80 ára og eldri 10.269 3,2% 12.695 3,8% 18.524 5,1% 25.838 6,6% 33.759 8,2%
Samtals 319.368 340.095 368.468 392.852 408.835

20502009 2020 2030 2040
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80 ára og eldri um 0,44 % að meðaltali á ári á þessu tímabili en fækkunin er 
einungis 0,07% að meðaltali í aldurshópnum 65 til 79 ára. Samkvæmt þessu 
þá ættu um 23% aldurshópsins 80 ára og eldri að vera vistmenn á stofnunum 
fyrir aldraða árið 2010, sem er um 3% frá markmiði heilbrigðisáætlunar. Í 
töflu 2 er hægt að sjá áætlaðan fjölda og hlutfall eldri borgara á stofnunum á 
árunum 2009, 2020, 2030, 2040 og 2050 miðað við að hlutfall á stofnunum 
minnki á sama hátt og á tímabilinu 1993-2007. Til að reikna út hlutfall 
aldraðra á stofnunum er notuð aðhvarfsgreining. 

Tafla 2. Áætlaður fjöldi vistmanna á stofnunum fyrir aldraða miðað við 
þróun 1993 til 2007 

 
 
Ef tölurnar í töflu 2 eru skoðaðar þá eru þær tölur sennilega ekki 

raunhæfar eins og staðan er í dag. Jafnvel þótt læknavísindunum hafi farið 
mikið fram og hægt er orðið að lækna fleiri sjúkdóma en áður sem gerir fólki 
kleift að vera lengur heima hjá sér, þá eru mismunandi félagslegar aðstæður 
og ýmsir sjúkdómar sem gera það að verkum að senda þarf fólk á stofnarnir 
til aðhlynningar. Til dæmis þá aukast líkur á heilabilun með hækkandi aldri. 
Um 5% af 67 ára einstaklingum þjást af heilabilun og við 80 ára aldur er 
hlutfall þeirra sem hafa greinst með heilabilun um 20% (Arndís Bjarnadóttir, 
Bergþóra Baldursdóttir, Ella B. Bjarnarson, Sigrún Guðjónsdóttir, Sigrún 
Jóhannsdóttir og Þórunn Björnsdóttir, 2002). Strangt til tekið þá þyrfti að 
fara út í ýtarlegar faraldsfræðilegar rannsóknir á algengustu öldrunar 
sjúkdómum svo hægt sé að meta fjölda vistmanna á stofnunum fyrir aldraða í 
framtíðinni með viðunandi vikmörkum. Það er ekki ætlunin að gera það í 
þessari stuttu grein.  

Ef miðað er við að hlutfall aldraðra á stofnunum fyrir aldraða í 
framtíðinni haldist óbreytt frá 2007 þá verður fjöldi vistmanna 2009, 2020, 
2030, 2040 og 2050 samkvæmt töflu 3. 
 

Ár Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall
2009 798 2,96% 2.378 23,16% 3.175 8,54%
2020 904 2,25% 2.328 18,33% 3.232 6,11%
2030 866 1,60% 2.584 13,95% 3.450 4,75%
2040 549 0,95% 2.472 9,57% 3.020 3,61%
2050 181 0,30% 1.749 5,18% 1.930 2,04%

65-79 ára 80 ára og eldri 65 ára og eldri
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Tafla 3. Áætlaður fjöldi vistmanna á stofnunum fyrir aldraða, miðað við 
óbreytt ástand 

 
 

Tölurnar í töflu 3 eru að öllum líkindum ofmat á fjölda vistmanna á 
stofnunum fyrir aldraðra í framtíðinni. Það sést í töflunni að heildarhlutfall 
65 ára og eldri minnkar fram til 2020 en vex þar á eftir, það er vegna þess að 
hlutfallslega þá vex aldurshópurinn 80 ára og eldri meir en hópurinn 65-79 
ára.  

Raunhæft markmið til lengri tíma er sennilega það sem Landlæknis-
embættið og Félag eldriborgara lagði til í endurskoðaðri heilbrigðisáætlun 
(Heilbrigðis- og Tryggingamálaráðuneytið, Áætlana- og þróunarskrifstofa, 
2007). Það er að 15% af aldurshópnum 80 ára og eldri séu vistmenn á 
stofnunum fyrir aldraða. 

Í töflu 4 er hægt að sjá þróunina í fjölda vistmanna miðað við ofan-
greindar tölur. Í aldurshópnum 65-79 ára þá er gert ráð fyrir að hlutfall 
vistmanna á stofnunum sé 2,25%. 

Tafla 4. Áætlaður fjöldi vistmanna á stofnunum fyrir aldraða, miðað við að 
markmið landlæknisembættisins og Félags eldri borgara náist 

 
 
Hver endanlegur fjöldi vistmanna í framtíðinni verður er erfitt að segja 

fyrir um en mikilvægt er að hafa góða spá um fjöldann í framtíðinni svo hægt 
sé að skipuleggja hvaða þjónustu á að veita, hvernig og hvar eigi að veita 
hana og hvað hún megi kosta.  

Ár Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall
2009 726 2,70% 2.458 23,94% 3.184 8,57%
2020 1.085 2,70% 3.039 23,94% 4.124 7,79%
2030 1.461 2,70% 4.434 23,94% 5.895 8,11%
2040 1.561 2,70% 6.185 23,94% 7.746 9,26%
2050 1.641 2,70% 8.081 23,94% 9.722 10,28%

65-79 ára 80 ára og eldri 65 ára og eldri

Ár Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall
2009 798 2,96% 2.378 23,16% 3.175 8,54%
2020 904 2,25% 2.328 18,33% 3.232 6,11%
2030 1.218 2,25% 2.779 15,00% 3.996 5,50%
2040 1.301 2,25% 3.876 15,00% 5.176 6,19%
2050 1.368 2,25% 5.064 15,00% 6.432 6,80%

65-79 ára 80 ára og eldri 65 ára og eldri
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Samkvæmt Reglugerð um daggjöld hjúkrunarheimila og annarra sér-
hæfðra vistunarstofnana árið 2009 nr. 1215/2008 þá er daggjald að upphæð 
18.603,10 kr. sem liggur til grundvallar útreikningi á daggjöldum hjúkrunar-
heimila frá 1. janúar 2009. Daggjöldunum er ætlað að borga rekstrarkostnaði 
fyrir utan viðhald á húsnæði. Ef litið er á 43 hjúkrunarheimili sem talin eru 
upp í reglugerðinni þá eru meðaldaggjöldin þar 19.450 kr. Daggjöld fyrir einn 
vistmann er því 7.099.088 kr. á ári. (6.790.132 kr. ef miðað er við grunn-
gjaldið).  

Ef miðað er við fjölda vistmanna samkvæmt töflum 2 til 4 þá er breyting í 
daggjöldum miðað við núverandi daggjöld, á árunum 2020, 2030, 2040 og 
2050 í milljónum króna sýnd í töflu 5. 

Tafla 5. Breyting á daggjöldum miðað við daggjöld 2009, í milljónum 

 
 

Í töflu 5 sést að það er gríðarlegur munur á breytingunni í daggjöldum 
eftir því hvaða forsendur eru notaðar. Þetta er aðeins kostnaður vegna 
daggjalda, ef viðhaldskostnaður, kostnaður vegna fjárfestinga í húsnæði auk 
alls annars breytilega kostnaðar væri reiknaður með yrði munurinn eflaust 
ennþá meiri. 

Kostnaðarhlutdeild eldri borgara 

Á Íslandi hafa til dæmis Sólveig F. Jóhannsdóttir og Tryggvi Þór Herbertsson 
(2002) og svo Axel Hall og Sólveig F. Jóhannsdóttir (2003) spáð fyrir um 
þróun heilbrigðisútgjalda til 2050. Þar er vaxtarlíkan Mayhew (2000) notað til 
að framreikna heilbrigðisútgjöldin. Útreikningar sem byggðir eru á því líkani 
eru frekar næmir fyrir mannfjöldaþróun og því er óvissan í spánum nokkur. 
Kemur það fram hjá þeim að þrýstingur á heilbrigðisútgjöld í framtíðinni 
muni fyrst og fremst verða vegna öldrunar þjóðarinnar. Árið 2000 voru um 
39% af útgjöldum hins opinbera á Íslandi til heilbrigðismála vegna 65 ára og 
eldri á meðan þessi hópur var einungis um 10% af mannfjöldanum (Axel 
Hall og Sólveig F. Jóhannsdóttir, 2003).  

Ár Þróun ´93-´07 Óbreytt Markmið
2020 401 6.673 401
2030 1.946 19.246 5.826
2040 -1.103 32.382 14.204
2050 -8.838 46.414 23.115
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Ýmsar erlendar rannsóknir eru til þar sem útgjöldunum er skipt á 
aldurshópa. Í rannsókn á gögnum frá 1995 frá Health Care Financing 
Administration í Washington sem Hodgson og Cohen (1999) gerðu, kom í 
ljós að 41% af heilbrigðisútgjöldunum væri varið í fólk 65 ára og eldra meðan 
að sá aldurshópur væri innan við 15% af heildarmannfjöldanum. Seshamani 
og Gray (2002) gerðu rannsókn á því hvernig kostnaður skiptist á milli 
aldurshópa í Englandi og Wales. Þar voru skoðuð tvö tímabil 1985-1987 og 
1996-1999 og þá var hlutdeild 65 ára og eldri 40% og 35% af heildar-
útgjöldunum, meðan aldurshópurinn 65 ára og eldri var um 15,5% af heildar-
mannfjöldanum bæði tímabilin. 

Samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir Halland lén í Svíþjóð (Landtinget Halland, 
2007) þá er í 2008 gert ráð fyrir að sjúkrahús og heilsugæslukostnaður á 
mann í léninu sé 2720 sænskar krónur. Þar er kostnaðinum einnig deilt upp á 
fjóra aldurshópa. Í töflu 6 er hægt að sjá hvernig kostnaðurinn deilist á milli 
þessara aldurshópa. 

Tafla 6. Sjúkrahús og heilsugæslukostnaður í Halland léni 

 
 

Í töflu 7 sést að aldurshópurinn 80 ára og eldri eru 5 sinnum dýrari en 
þeir sem eru á aldrinum 7-64 ára og að þeir sem eru 65-79 ára eru 3,3 sinnum 
dýrari. Ef reiknað er með að kostnaðarskiptingin frá Halland léni sé yfirfærð 
á Ísland og gert ráð fyrir að kostnaðarskiptingin haldist óbreytt til 2050. Þá er 
hægt að reikna hvernig sjúkrahús og heilsugæslukostnaður mun þróast miðað 
við árið 2009 mannfjöldaspána til 2050. Í töflu 7 má sjá hlutfallslega 
aukningu í heildar sjúkrahús- og heilsugæslukostnaði til 2050 miðað við 2050.  

Tafla 7. Hlutfallsleg breyting á kostnaði og fólksfjölda miðað við 2009, ef  
notuð er kostnaðarskipting frá Halland léni 

 
 

Vægi Kostnaður í sænskum krónum 
0-6 ára 2 5.440
7-64 ára 0,6 1.632
65-79 ára 2 5.440
80 ára og eldri 3 8.160

Ár Kostnaðaraukning Fólksfjölgun
2020 12,6% 6,5%
2030 29,8% 15,4%
2040 42,7% 23,0%
2050 53,5% 28,0%
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Miðað við töflu 7 þá mun sjúkrahús og heilsugæslukostnaður aukast um 
53,5% miðað við árið 2009 á meðan fólksfjölgunin er einungis 28%. Ástæða 
þess er að aldurssamsetning þjóðarinnar breytist mjög fram til 2050 og 
aldurshóparnir 65-79 ára og 80 ára og eldri munu vega mikið meira þá en 
þeir gera núna. Á sama hátt er hægt að reikna út kostnaðarhlutdeild 65 ára og 
eldri, það er ef gert er ráð fyrir að kostnaðurinn milli aldurshópa skiptist með 
sama hætti og í Halland léni og að sú skipting haldist óbreytt.   

Tafla 8. Kostnaðarhlutdeild í sjúkrahús og heilsugæslukostnaði og hlutfall 65 
ára og eldri, ef  notuð er kostnaðarskipting frá Halland léni 

 
 

Miðað við töflu 8 þá eru 65 ára og eldri með 28,4% af heildar kostnaði 
við sjúkrahús og heilsugæslu 2009 en með óbreyttum forsendum verður það 
hlutfall orðið 48,8% árið 2050. 

Það að skoða aldurssamsetninguna eina og sér er sennilega heldur mikil 
einföldun, og að auki er nokkuð umdeilt hvort að það sé aldurinn sem hafi 
svo mikil áhrif á útgjöldin. Það sé miklu frekar hve langt fólk eigi eftir ólifað 
eða seinustu ævidagarnir sem hafi áhrif á útgjöldin. Ástæða þess að 
rannsóknir hafa sýnt skýr tengsl milli aldurs og aukins kostnaðar er sú að við 
áttræðis aldur eru miklu hærra hlutfall einstaklinga á seinustu tveimur 
æviárunum sínum en í hópnum sem er 65 ára (Zweifel, Felder og Meiers, 
1999). Einnig skiptir miklu máli hve hátt hlutfall 65 ára og eldri þurfa 
langtíma meðferð. Häkkinen, Martikainen, Noro, Nihtilä, og Peltola (2008) 
skoðuðu um 40% af Finnum eldri en 65 ára eða 285.317 manns og fylgdu 
þeim frá 1997 til 2002. Hópnum skiptu þeir í tvennt, þá sem þurftu á 
langtímameðferð að halda, það eru þeir sem þurftu að vera inni á heilbrigðis-
stofnun lengur en 3 mánuði og þá sem þurftu ekki á langtímameðferð. 
Hlutfall þeirra sem þurfti langtímameðferð var 7% en engu að síður voru 
þeir með 55% af heildarkostnaðinum. Einnig kemur fram að konur í 
langtímameðferð kosti 7-11% meira en karlar.  
 

Ár Kostnaðarhlutdeild Hlutfall 65 ára og eldri
2009 28,4% 11,6%
2020 35,4% 15,6%
2030 42,4% 19,7%
2040 45,5% 21,3%
2050 48,8% 23,1%
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Annmarkar 

Í þessari litlu úttekt er nokkur óvissa og ekki tekið á öllum þeim þáttum sem 
geta haft áhrif á niðurstöðurnar. Fyrst má nefna nokkra óvissu í mannfjölda-
spánni. Veigameiri óvissuþættir eins og þróun heilsufars þjóðarinnar er ekki 
skoðaðir en sú þróun mun hafa mikil áhrif á heilbrigðisútgjöld í framtíðinni. 
Það hvernig sjúkdómar og hugsanleg ný meðferðarúrræði við þeim muni 
þróast er fyrir utan markmið þessarar litlu úttektar en hinsvegar er mjög 
mikilvægt að fá góða heildarúttekt á framtíðarheilsufari þjóðarinnar. Fjölda 
vistmanna á öldrunarstofnunum í framtíðinni er einnig mjög óviss, aukin 
áhersla á heimahjúkrun svo aldraðir geti verið lengur heima gæti breytt miklu. 
Áherslur á forvarnir og fyrirbyggjandi aðgerðir, eins og t.d. það að hvetja fólk 
til að hreyfa sig meira og breyta matarræði, gæti haft mikil áhrif, hversu mikil 
áhrif þarf að rannsaka.  

Að yfirfæra sænskar tölur upp á Ísland gæti líka verið vafasamt. Svíar eru 
t.d. heldur eldri þjóð en Íslendingar og hugsanlega sjúkdómasamsetning og 
tíðni önnur þar en hér, eitthvað sem vert væri að skoða nánar áður en 
tölurnar eru notaðar gagnrýnilaust.  

Frekar óraunhæft er líka að gera ráð fyrir að kostnaðarhlutföll haldist 
óbreytt fram til ársins 2050. 

Niðurstöður 

Aldurssamsetning þjóðarinnar mun breytast mikið fram til 2050. Ljóst er að 
kostnaðurinn mun aukast mikið, en þó eru nokkuð margir óvissuþættir. Þörf 
er að gera faraldsfræðilega úttekt á helstu sjúkdómum og spá fyrir um tíðni 
þeirra og aldursdreifingu svo hægt sé að gera nákvæmari spár. 

Frá árinu 2000 til 2007 voru útgjöld til heilbrigðismála sem hlutfall af 
vergri þjóðarframleiðslu að meðaltali 8,24% (Hagstofa Íslands, 2009d) og á 
sama tíma hafa útgjöldin á föstu verðlagi aukist um 3% að meðaltali á ári. Á 
verðlagi ársins 2007 voru útgjöldin árið 2000 84.324 milljónir króna og árið 
2007 var þessi tala kominn upp í 103.268 milljónir króna. Eins og staðan er í 
dag á Íslandi þá höfum við ekki efni á að leyfa þessum útgjöldum að aukast 
með sama hætti og áður. Leita verður allra leiða til að fá meira fyrir þá 
peninga sem til eru. Að auki stendur heilbrigðiskerfið frammi fyrir miklum 
breytingum á aldurssamsetningu þjóðarinnar sem líklega auka útgjöldin. Hér 
duga því engar ómarkvissar skammtímalausnir. Með því að gera góðar spár 
um framtíðina, er auðveldara að marka stefnu til framtíðar og skipuleggja 
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heilbrigðiskerfið til lengri tíma, þannig að hægt sé að hámarka „framleiðslu“ 
heilbrigðiskerfisins miðað við það fjármagn sem til er. Það þýðir að 
þjónustan verður að vera ódýrari og hagkvæmari en nú. 

Til að geta gert góðar spár þá þarf að fara í enn frekari rannsóknir og 
gagnasöfnun.  
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The Impact of IT on the Exploitation of 
External Information in New Product 

Development Processes 
 

Gunnar Óskarsson 

 

A burning question for researchers and practitioners is whether and how 
firms can have an impact on the utilization of external information in new 
product development processes. Of specific importance is the utilization of 
market information and new ideas from end users and information on 
technological development from suppliers and allianecs. An important aspect 
is the relationships that the firm has through its subsidiaries and networking 
partners in foreign markets. In addition to information from marketing and 
sales, previous research indicates that customers provide information that 
may be useful for innovation during servicing and installation. It is 
furthermore important for the new product development team to have 
feedback on new product ideas, prototypes and testing.  

Although personal communication is recognized to be an effective mean 
of information transfer, it is not necessarily the most effective approach in 
international organizations due to different time zones and the importance 
of the participation of a number of individuals simultaneously in the 
communication. Furthermore it may be useful to store information for later 
retrieval and to provide means to transfer information to many participants 
in the innovation process. It is therefore important to know how the 
utilization of IT may have an impact on the exploitation of external 
information in new product development processes.  

The purpose of this research is to investigate the relationship between the 
utilization of IT and supporting capabilities for the transfer of information 
between new product development teams and subsidiaries or networking 
partners and performance in innovation processes. The research is based on 
a survey among managers of new product development divisions of 
Icelandic firms that have operations in international markets and managers 
of international subsidiaries of the firms. The research takes the Resource 
Based View (RBV) on the utilization of IT in innovation processes 
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(Oskarsson, 2008) and will contribute to the theory of IT and innovation by 
providing understanding and deeper insight into the process of information 
transfer within international firms which is increasingly important for 
creating and sustaining competitive advantage of firms.  

The firms innovativeness 

Performance in innovative processes is related to the exploration and 
exploitation of information, from both within and outside the boundaries of 
the firm (Dosi, 1988; Guan & Ma, 2003). Exploration contributes to the 
generation of new ideas and exploitation to the application of the new ideas 
in innovation processes combined with existing knowledge (Cohen & 
Levinthal, 1990). Hurley and Hult (1998) defined two constructs that explain 
the performance of innovation processes, innovativeness and the capacity to 
innovate. Innovativeness is related to the extent to which individuals in the 
firm contribute to innovations. They define innovativeness as “the degree to 
which an individual, compared to others in the social system is relatively 
early in adopting something new” (p. 517). Innovativeness is an aspect of a 
firm’s culture and refers to the openness to new ideas, and the firm’s 
orientation towards innovation. The innovativeness is thus related to the 
firm’s culture and “acts in concert with various structural properties of the 
company to affect the innovative capacity of the organization” (Hurley & 
Hult, 1998, p. 44). According to Cohen and Levinthal (1990), innovative 
capacity is related to the firms’ absorptive capacity or how effective the firm 
is in absorbing new information and utilizing it to the ends of creating 
innovative products. When combined with resources and other organi-
zational characteristics, such as knowledge sharing, learning orientation, trust 
and norms (Calantone, Cavusgil, & Zhao, 2002; Hill, Bartol, Tesluk, & 
Langa, 2009; Liao, Fei, & Chen, 2007), innovativeness creates a greater 
capacity to innovate. Sadowski & Sadowski-Rasters (2006) found that foreign 
affiliates have the potential to utilize linkages with the parent company as 
well as exploit their own R&D capabilities at the affiliate level to develop 
innovations . International firms are therefore in a better position to sustain 
their competitiveness through their innovativeness than firms that operate 
only in their domestic or few international markets. 
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Managerial IT capabilities 

Previous research has shown that information technology contributes to the 
improvement of organizational performance and can therefore be classified 
among the firm’s capabilities (Brynjolfsson & Hitt, 1996; Dong, Xu, & Zhu, 
2009; Ray, Muhanna, & Barney, 2005). The impact of applying the right IT 
within the right business process on organizational performance is 
contingent upon the appropriate workplace practices and organizational 
structure, shaped by the competitive environment (Melville, Kraemer, & 
Gurbaxani, 2004).  

Managerial IT skills involve careful management of cross-functional 
processes of information, knowledge transfer and integration inside and 
outside the boundaries of the firm, particularly in knowledge intensive 
organizations. The support of IT-based systems for communication in cross-
functional NPD projects, and for collaboration between participants across 
organizational, cultural and geographical boundaries is emphasized in the 
literature (Chen, 2007; Corso, Cantis, & Paolucci, 2002). Effective communi-
cation and collaborative IS systems have an impact on innovativeness and IT 
leveraging competence which is important in new product development 
processes and for the exploitation of external information (Pavlou & El 
Sawy, 2006) suggesting that the relationship may be bi-directional. 

 
H1: There is a positive relationship between managerial IT capabilities and the 
innovativeness of firms. 

Factors that have an impact on the utilization of IT 

Although previous research has confirmed that IT has an impact on 
interaction processes and innovativeness (Han, Lee, & Seo, 2008), the impact 
will be limited if other supporting capabilities that have an impact on the 
degree of interaction and the exploitation of the new information (Melville, 
et al., 2004) are not strong in the organization. Supporting capabilities that 
contribute to a considerable extent to the effectiveness of the utilization of 
IT on the interaction processes are learning orientation, trust, norms, reward 
system and NPD dynamic capabilities. Further to their direct impact on the 
firm’s innovativeness, these capabilities mediate the impact of managerial IT 
skills on innovation performance.  
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Learning orientation  

The resource-based view of the firm and the literature on organizational 
learning reveal that firms do both expand their knowledge and skill bases (or 
their core capabilities) and improve their ability to assimilate and utilize 
future information (their absorptive capacity) through investment in 
technology development and its associated learning. Bhatt and Grover (2005) 
found that organizational learning do not only have a direct impact on the 
performance of firms, but also acts as an important antecedent to IT 
capability building. Research has shown that the development of IT skills 
embedded into specific business practices requires knowledge and 
assimilation over time (Bassellier, Reich, & Benbasat, 2001; Mata, Fuerst, & 
Barney, 1995). Intensity of organizational learning will therefore have a direct 
impact on the effectiveness of interaction and will furthermore enhance the 
managerial IT skills through the application of IT in the interaction process. 
This leads to the following hypotheses.  

 
H2: There is a positive relationship between learning orientation and the 
innovativeness of firms. 
 
H2b: There is a positive relationship between learning orientation and managerial 
IT capabilities.   

Trust 

People are more willing to give useful knowledge when trust exists, and are 
also more willing to listen to and absorb others’ knowledge (Andrews & 
Delahaye, 2000; Mayer, Davis, & Schoorman, 1995; Tsai & Ghoshal, 1998). 
Szulanski (1995) argued that the lack of perceived reliability or trust of the 
source of information might make it more difficult to initiate an effective 
transfer from that source and its advice. Following the view of other 
researchers who have studied the development of trust in computer 
mediated environments (e.g., Jarvenpaa & Leidner, 1999), Hill et at. (2009) 
conceptualized trust as a psychological state in which an individual has 
confident, positive expectations about the conduct of another. The build up 
of an atmosphere of trust plays a big role in the early phases of the new 
product development process. It is important to have access to information 
that may generate an idea and to have interaction when developing and 
testing the product or product concept (Orihata & Watanabe, 2000). For the 
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interaction process to be effective, the project members first have to 
constitute themselves and then build up mutual trust. 

 
H3: There is a positive relationship between trust and the degree of interaction 
within multinational firms resulting in stronger innovativeness of firms. 

Norms 

Norms have an impact on the actual behaviours of individuals and the extent 
to which they utilize information systems in their activities. Norms will 
therefore have a significant influence on the adoption of information 
systems and the way they are used (Kling & Scacchi, 1982). The 
implementation of new information systems cannot be taken for granted 
irrespective of the social norms in the organization in which they are to be 
implemented (Orlikowski & Iacono, 2001). Norms will have an impact on 
the utilization of information systems for the exploitation of external 
information in innovation processes and the innovativeness of firms. The 
full potential of managerial IT capabilities will therefore not be fully 
exploited if the norms in the organization do not support or even hinder the 
use of the information systems being implemented. 

 
H4: There is a relationship between norms for information sharing and the 
impact of the utilization of information technology on the firm’s innovativeness. 

Reward system  

Reward systems are important for information providers to engage in the 
effort required to register and transfer information that they have access to, 
including information from the external environment (Hansen, Mors, & 
Lovas, 2005; Olivera, Goodman, & Tan, 2008). The extent to which 
information is shared is therefore dependent on the reward systems used in 
the organization to motivate knowledge sharing. Reward systems do not only 
have an impact of the extent to which information providers share 
information, but also to the extent to which recipients seek out and utilize 
external information (Levin & Cross, 2004; Szulanski, 2000). It is therefore 
not sufficient to implement the appropriate information systems to enhance 
information sharing. It is furthermore necessary to provide reward systems 
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that motivate users to transfer information. This leads to the following 
hypotheses. 

 
H5a: There is a positive relationship between reward systems aimed at increasing 
information sharing in innovation processes and the innovativeness of firms  
 
H5b: There is a positive relationship between reward systems aimed at increasing 
information sharing in innovation processes and the impact of managerial IT 
capabilities on the innovativeness of firms  

NPD Dynamic capability 

NPD dynamic capability (Pavlou & El Sawy, 2006) captures reconfigurability 
which contributes to the effectiveness in responding to changes in the 
environment. Four independent enabling processes, market orientation, 
absorptive capacity, coordination capability and collective mind, which are 
important for the utilization of external information and knowledge and can 
be supported by the effective use of IT, have an impact on reconfigurability. 
The NPD dynamic capability construct provides a framework for the 
identification of the impact of the utilization of IT on the exploitation of 
external information and knowledge in innovation processes, and the impact 
of IT on the extent to which external orientation of innovation capability 
contributes to performance in innovation processes. This leads to the 
following two hypotheses. 

 
H6a: There is a positive relationship between NPD Dynamic capability and the 
innovativeness of firms  
 
H6b: There is a positive relationship between managerial IT capabilities and 
NPD Dynamic capability 

Development of a research model 

Following the identification of the factors described above, the research 
model depicted in figure 1 was developed. The model includes factors that 
are expected to have an impact on the capability of firms to utilize 
information technology for the exploitation of external information in 
innovation processes, and have a positive impact on the firm’s innovative-
ness.  
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Figure 1. Preliminary research model 

Based on the research model, a questionnaire including 76 items was 
developed. All the questions are based on constructs that have already been 
developed and used in previous research. The reliability of all the constructs 
is above acceptable limit (0.70) with a Cronbach alpha ranging from 0.72 to 
0.96.  

The approach taken was to keep the original wording if possible in order 
to preserve comparability with other research. This led to the decision to 
keep all the questions in English language only. This will prevent possible 
complications caused by translation and reserve the reliability of the research.  

The unit of analysis for this research is the individual manager, which 
fulfils the recommendation of Matusov (2007) to use the smallest object in 
the study. Background variables, including sex, nationality, age, number of 
years with organization, occupation and education, will be applied to provide 
an opportunity for further analysis. 

The sample for this research consists of managers in Icelandic production 
firms that have an NPD function, an IT division and access to international 
markets. The focus is on managers of NPD divisions and managers who 
have access to external information from customers, suppliers and alliances. 
This includes sales managers, service managers, production managers and 
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managers of NPD divisions. An initial list of all production firms with 
operations in foreign markets was drawn from the Icelandic export directory. 
The web pages of all the firms that were likely to fulfil the above defined 
criteria were then reviewed for the final list of firms from which to draw the 
sample. The final list is composed of managers from 30 firms, with a total of 
300 subsidiaries and an expected population of 400 managers. 
Approximately 50% of the respondents are from technological companies 
and 50% from companies in the food industry, which provides an 
opportunity to compare the results of managers from two very different 
types of firms with regards to the utilization of external information in new 
product development processes. Given the limited overall size of the 
population, it is possible to send the survey to all potential respondents, 
which provides an interesting opportunity to conduct a research that is 
generalisable for the total population and for the two different types of 
respondents. The survey will be sent out at the beginning of October 2009 
and the results analysed in November – December. A final write up of the 
theses is expected to take place in January – April 2010.  
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Ferðaþjónusta á krepputímum: Orðræða 
um ferðaþjónustu á Íslandi1 

 
Gunnar Þór Jóhannesson 

 

Ferðaþjónusta hefur vaxið hratt á undanförnum árum og er orðin ein af 
grunnstoðum efnahagslífs á Íslandi. Samkvæmt ferðaþjónustureikningum 
Hagstofu Íslands skapaði ferðaþjónusta um fimmtung allra gjaldeyristekna 
þjóðarbúsins árið 2006 (Hagstofa Íslands, 2008). Stjórnvöld hafa þó löngum 
ekki veitt ferðaþjónustu mikla athygli. Helst hefur þróun ferðaþjónustu borið 
á góma þegar kreppt hefur að frumatvinnuvegum þjóðarinnar, t.d. í 
landbúnaði á níunda áratug 20. aldar og í sjávarútvegi í byrjun þess tíunda 
(Byggðastofnun, 1999; Framleiðnisjóður landbúnaðarins, 1993; Magnús 
Oddsson, 1993). Síðasta dæmið er að í kjölfar bankahrunsins haustið 2008 
varð ferðaþjónusta áberandi í opinberri umræðu sem nokkurs konar 
kreppuráð (Jóhannesson & Huijbens, væntanlegt). Í þessari grein er orðræða 
um ferðaþjónustu og þróun hennar skoðuð með áherslu á hvernig 
atvinnugreinin er tengd umræðu um efnahagskreppu í kjölfar bankahrunsins 
á Íslandi haustið 2008. Markmið greinarinnar er að varpa ljósi á ætlað 
hlutverk ferðaþjónustunnar til hagþróunar og hvernig orðræða um hana 
hefur áhrif á mótun Íslands sem ferðamannastaðar. Greinin hefst á stuttri 
umfjöllun um ferðamannastaði auk útlistunnar á þeirri nálgun að 
orðræðugreiningu sem hér er beitt. Því næst er gerð grein fyrir orðræðu um 
ferðaþjónustu hér á landi í tengslum við efnahagsþrengingar og hún sett í 
samhengi við tilurð og mótun ferðamannastaða. Greiningin byggir á 
opinberum stefnumótunarskjölum og viðtölum sem höfundur hefur átt við 
fólk sem hefur verið í forystu um þróun ferðaþjónustunnar hér á landi. 
  

                                                                          
1  Greinin byggir á yfirstandandi rannsókn sem ber titilinn Ferðaþjónusta á jaðrinum: Tilurð og 

mótun ferðaþjónustu á Íslandi. Rannsóknarverkefnið er styrkt af Rannsóknasjóði Rannís og 
Rannsóknasjóði Háskóla Íslands og er unnið undir hatti Mannfræðistofnunar HÍ. 
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Tilurð áfangastaða 

Áfangastaðir (destinations) eru lykilþættir ferðamennsku. Hugtakið hefur þó 
verið notað á ólíkann hátt en vísar almennt til rýmislegrar skipunar 
ferðaþjónustu (Framke, 2002). Á stundum hefur áfangastaður birst sem skýrt 
afmarkað landfræðilegt svæði sem inniheldur tiltekið framleiðslukerfi ferða-
þjónustu og ákveðna innviði eins og gistirými, afþreyingu og ferðamanna-
segla (Haywood, 1998). Hugtakið hefur þó einnig verið notað á víðfeðmari 
hátt. Saarinen (1998, 2004) hefur til að mynda lagt áherslu á að áfangastaðir 
verði til í flóknu sögulegu og pólitísku samhengi þar sem stofnanir og 
menningarlegar orðræður spila lykilhlutverk. Tilurð áfangastaða er þá 
rýmislegt sköpunarferli sem nær aldrei endapunkti. Saarinen (1998) undir-
strikar að ekki sé hægt að aðskilja orðræðu og efnisleg tengsl. Orðræður hafa 
efnisleg áhrif og um leið eru þær undir takmörkunum efnislegs samhengis. 
Það er t.d. erfitt að sannfæra ferðamenn um að Ísland sé sólstrandarparadís 
vegna (efnislegrar) hnattrænnar legu landsins en um leið hefur orðræða og 
hugmyndir um baðstrandir áhrif á mótun staðar eins og Nauthólsvíkur.  

Með þessari nálgun að orðræðu felst sú sýn að tungumálið eigi þátt í að 
framkalla félagsleg fyrirbæri og móta þann (efnislega) veruleika sem við lifum 
í. Samkvæmt hugmyndum Foucault er orðræða meira en samansafn orða eða 
jafnvel tungumál (Hall, 2001). Orðræða er kerfi framsetningar – kerfi sem 
skilgreinir hvernig er talað um ákveðna hluti, hvað er hægt að segja og hvað 
ekki – kerfi sem skilgreinir merkingu hlutanna eða fyrirbæranna í menningar-
legu samhengi og hefur þar með efnislegar afleiðingar (Hall, 2001). Það má 
hugsa um orðræðu sem einskonar vél sem framleiðir staðhæfingar og 
hugmyndir um lífið og tilveruna sem eru stýrandi fyrir skilning, upplifun og 
athafnir fólks. Útfrá þessari nálgun má ætla að orðræða um ferðaþjónustu og 
þróun hennar á Íslandi sé mótandi fyrir birtingarmynd atvinnugreinarinnar 
og hafi áhrif á stöðu hennar í samfélaginu. Um leið má ætla að hún hafi 
efnisleg áhrif á mótun Íslands sem áfangastaðar. 

Til að fá innsýn í orðræðu ferðamála byggi ég á kenningunni um gerenda-
net (actor-network theory). Gerendanetskenningin leggur áherslu á að fylgja 
uppbyggingu tengslaneta á milli gerenda og þá um leið tilurð félagslegrar 
skipunar og reglu (Latour, 2005; Law, 1994). Um leið er undirstrikað að 
sérhver skipan mála, eða sérhvert gerendanet, sé gert úr margleitum 
„íhlutum“ eins og fólki, tækni, fjármagni, stjórnmálum og orðræðum (Latour, 
1993). Þeir tengjast saman í gegnum athafnir gerenda sem sjálfir eru þegar 
öllu er á botnin hvolft gerendanet. Frá þessum sjónarhóli má líta á orðræður 
sem framsetningarkerfi sem flytjast á milli formlegra og óformlegra stofnana. 
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Á leiðinni getur skipan þeirra tekið breytingum og þær jafnvel stökkbreyst 
(Latour, 2005). Orðræður flytjast um og tengjast ólíkum aðilum sem leggja til 
við þær um leið og þeir verða fyrir áhrifum af þeim. Ef þær breytast er það 
vegna iðkunar þeirra í tilteknum tengslum.  

Í tilfelli orðræðu ferðaþjónustu hér á landi eru lykilaðilar formlegar 
stofnanir eins og Ferðamálastofa, ráðuneyti ferðamála (Iðnaðarráðuneytið og 
áður Samgönguráðuneyti) og Útflutningsráð. Þegar ákveðin orðræða (fram-
setning) verður til innan veggja stofnana sem þessara mótast hún og þéttist 
þannig að hún getur færst á milli aðila. Hún öðlast meðbyr eða mótbyr af 
hálfu hagsmunaaðila og kemur fram á formlegann hátt í skýrslum og 
opinberum málflutningi. Á leiðinni á milli ólíkra aðila orkar orðræðan ávallt á 
áfangastaðinn sem í þessu dæmi er Ísland (Jóhannesson & Huijbens, 
væntanlegt). 

Orðræða ferðaþjónustu  

Hver er svo orðræða ferðaþjónustunnar? Lýsingin sem á eftir kemur byggir á 
þrennskonar gögnum: 1) opinberum stefnumótunarskjölum. Hér er um að 
ræða skýrslur og skjöl af hálfu hins opinbera sem snúa að stefnu í ferða-
málum sérstaklega en einnig óbeint eins og t.d. stefnumótun í byggðamálum; 
2) viðtölum við fólk sem unnið hefur að þróun ferðaþjónustu. Tekin voru 
hálfopin viðtöl við tíu einstaklinga sem tengjast stefnumótun í ferðamálum 
sterkum böndum2; 3) fjölmiðlaumræðu um ferðaþjónustu og ímynd Íslands í 
Morgunblaðinu og Fréttablaðinu frá byrjun árs 2007 til loka apríl 2009. 

Orðræðu ferðaþjónustu hér á landi má rekja býsna langt aftur enda hefur 
Ísland lengi verið áfangastaður ferðalanga og landkönnuða (Birna G. 
Bjarnleifsdóttir, 1996; Sumarliði Ísleifsson, 1996). Hér verður einblýnt á þann 
tíma sem liðinn er frá fyrstu tilraunum stjórnvalda til stefnumótunar í 
ferðamálum á fyrri hluta áttunda áratugar síðustu aldar.  

Fyrsta tilraun til stefnumótunar í ferðaþjónustu fór fram á árunum 1973-
1975. Þar var um að ræða umfangsmikið stefnumótunarverkefni sem unnið 
var af bandaríska ráðgjafafyrirtækisins Checchi & Co. og greitt af Þróunar-
sjóði Sameinuðu Þjóðanna (Checchi og co., 1975). Markmiðið með því var 
að auka fjölbreytni efnahagslífsins sem hefur löngum verið einsleitt. Í þessari 
skýrslu var stöðu ferðamála á landinu lýst ásamt því að tillögur um einstök 
verkefni voru sett fram. Skýrsla Checchi & Co. sló á margan hátt tónninn 

                                                                          
2  Rannsóknin er enn á vinnslustigi og fleiri viðtöl munu verða tekin næsta árið. 
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fyrir þá orðræðu sem síðar hefur gengið aftur í stefnumótun síðari tíma sem 
má taka saman í fimm atriði: 1) Ferðaþjónusta er leið til hagþróunar; 2) 
nauðsynlegt er að byggja upp innviði; 3) það þarf að efla markaðssetningu; 4) 
það þarf að vernda umhverfið; og 5) það þarf að byggja upp nám og 
rannsóknir á sviðinu.  

Stjórnvöld virðast þó ekki hafa verið sérlega áhugasöm um kerfisbundna 
uppbyggingu ferðaþjónustu á áttunda áratugnum. Skýrslu Checchi & Co. var 
stungið undir stól og fyrsta stefnumótun af þeirra hálfu sem komst að 
einhverju leyti til framkvæmda var gefin út árið 1996 (Samgönguráðuneytið, 
1996). Áður voru gerðar tvær tilraunir til að koma á stefnu í málefnum 
ferðaþjónustunar, árið 1983 og 1990 en án árangurs að því að virðist vegna 
ríkjandi viðhorfs stjórnvalda (Samgönguráðuneytið, 1983, 1990). Magnús 
Oddson, fyrrverandi ferðamálastjóri rifjar upp dæmi um það í tengslum við 
stefnumótunina frá 1990: 

 
Ég man bara eftir einum þingmanni sem ég ætla ekki að nefna, allavega ekki 
núna, þegar ég fór í gegnum þetta, að það væri mikilvægt að hafa stefnu og geta 
unnið eftir henni að hann bara sagði að þetta væri, þetta yrði bara að mótast af 
sjálfu sér og... stjórnvöld ættu ekkert að koma því. Þannig að þetta dugði, þetta 
var eitt af því sem var ýtt til hliðar og ekki afgreitt. 
 
Nokkuð hefur verið unnið að mótun greinarinnar af hálfu stjórnvalda 

eftir árið 2000. Gefnar hafa verið út skýrslur um menningarferðaþjónustu 
(Samgönguráðuneytið, 2001) og stefnumörkun til framtíðar (Samgönguráðu-
neytið, 2003) og núgildandi stefnumótun í ferðamálum var samþykkt af 
Alþingi árið 2005 (Samgönguráðuneytið, 2005). Jafnframt var hlutverk ferða-
þjónustunnar í hagkerfi landsins skýrt með ferðaþjónustureikningum sem 
komu fyrst út árið 2008 (Hagstofa Íslands, 2008). Almennt má þó segja að 
stjórnvöld hafi látið ferðaþjónustu tiltölulega afskiptalausa (Jóhannesson, 
Huijbens og Sharpley, væntanlegt). Einkaframtakið og frumkvöðlaandi hafa 
drifið uppbyggingu hennar áfram að mati viðmælenda og vilja sumir taka svo 
sterkt til orða að atvinnugreinin sé ekki í neinu raunverulegu sambandi við 
stjórnvöld og stefnumótun þeirra. Viðmælandi sem hefur lengi starfað að 
stefnumótun og uppbyggingu ferðamála hér á landi sagði: 

 
En skýrslurnar bera það allar með sér eitt, að það hefur aldrei verið farið eftir 
þeim að einu eða neinu leyti og þær voru aldrei kynntar eða unnar með 
atvinnuvegunum sem slíkum. [...] Ég verð að segja eins og er að ég get ekki séð 
að allar þessar stefnumarkanir og annað slíkt hafi skilað því sem að þær áttu að 
skila en hins vegar hefur atvinnugeirinn, bara aftengdur sínu opinbera, bara 
haldið sínu striki þrátt fyrir mjög erfiðar aðstæður. 
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Ferðaþjónustu hefur þó oft komið uppá yfirborð almennrar umræðu sem 

ákjósanleg aðferð fyrir hið opinbera til að efla atvinnulífið. Í ljósi eftirkasta 
bankahrunsins haustið 2008 þar sem strax var litið til ferðaþjónustu sem 
kreppuráðs (sjá aftar) eru tvö tímabil sérlega áhugaverð. Í fyrsta lagi var 
uppbygging ferðaþjónustu til sveita styrkt umtalsvert í tengslum við svo-
kallaðar búháttabreytingar um miðjan níunda áratug 20. aldar (Framleiðni-
sjóður landbúnaðarins, 1993). Hefðbundinn landbúnaður átti þá í miklum 
kröggum af margháttuðum ástæðum. Framleiðnisjóður landbúnaðarins 
miðlaði stuðningi af hálfu ríkisins til bænda sem vildu reyna fyrir sér í nýjum 
búgreinum. Sjóðurinn lagði áherslu á ferðaþjónustu á kerfisbundinn hátt í 
stuðningi sínum við nýsköpun til sveita. Leitast var við að veita stuðning við 
ólíka þætti greinarinnar eins og uppbyggingu gistirýmis, þróun gæðamála, 
fræðslu og markaðssetningu. Á meðal fagaðila ferðaþjónustunnar mæltist 
þessi stuðningur misjafnlega fyrir þar sem ekki áttu allir jafn greiðann aðgang 
að sjóðnum þar sem hann var hugsaður fyrir bændur. Eftir stendur þó að 
ferðaþjónusta bænda er orðinn umtalsverður geiri innan ferðaþjónustunnar 
sem býr að virku félags- og stoðkerfi.   

Í öðru lagi beindist athygli að ferðaþjónustu sem bjargráði í kjölfar 
þrenginga í sjávarútvegi á fyrri hluta tíunda áratugarins. Rætt var um „ljósið í 
myrkrinu“ í því sambandi þar sem ferðaþjónusta virtist veita illa stöddum 
byggðalögum von um atvinnuuppbyggingu. Hagsmunaaðilar í ferðaþjónust-
unni töluðu á sama tíma fyrir uppbyggingu ferðaþjónustunnar og leituðust 
við að draga fram vægi hennar í hagkerfinu. Magnús Oddson (1993), 
þáverandi ferðamálastjóri sýndi fram á að tekjur af hverjum ferðamanni væru 
álíka og tekjur af hverju þorsktonni „til að reyna að fá menn til að átta sig“. 
Þetta hjálpaði til við að ávinna ferðaþjónustu ákveðinn sess í hugum 
stefnumótandi aðila „því menn skyldu þorsk“.  

Á svipuðum tíma urðu áherslubreytingar í byggðastefnu stjórnvalda. Í 
stað beinna fárhagslegra innspýtinga var lögð meiri áhersla, í það minnsta í 
orði, á nýsköpun á grunni frumkvöðulsháttar íbúa á landsbyggðinni (Byggða-
stofnun, 1999; 2009). Ferðaþjónusta er síðan þá orðinn fastur liður í 
hugmyndum um byggðaþróun hér á landi rétt eins og á alþjóðlegum vett-
vangi þar sem hún þykir henta að mörgu leyti vel til að skapa fólki aukatekjur 
(Sørensen og Nilsson, 2003).  

Þrátt fyrir tímabundnar vinsældir ber viðmælendum mínum saman um að 
ferðaþjónusta hafi löngum ekki notið sannmælis miðað við aðrar atvinnu-
greinar eins og landbúnað, sjávarútveg og iðnað og hafi í rauninni ekki verið 
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tekin alvarlega. Einn viðmælandi minn dregur viðhorf ríkisins frá upphafi 
tilrauna þess til stefnumótunar saman á eftirfarandi hátt: 

 
Atvinnugreinin hefur náttúrulega aðlagað sig eins og allar atvinnugreinar að því 
að ríkið leggur ekkert upp úr ferðamálum. [...] Það var litið á að þetta væri ekki 
atvinnuvegur og ef það var ekki, ef það var atvinnuvegur þá var þetta hættulegt 
því þá gæti þetta verið eitthvað til þess að ógna þeim strúktúr sem var fyrir, 
landbúnaður, sjávarútvegur og iðnaður. [...]staðfesting á þessu er þessi: árið 2009 
þegar þetta er svona, er einn starfsmaður, ég endurtek einn starfsmaður í 
iðnaðarráðuneytinu sem vinnur í hinu raunverulega ferðamálaráðuneyti sem 
vinnur að ferðamálum. Einn! Að það skuli vera einn starfsmaður árið 2009 og 
þeir [ríkið] halda því fram að þeir séu að taka þessa atvinnugrein alvarlega; ég 
segi: miðað við mína lífsreynslu, þetta er ekki einu sinni djók, þetta er 
lítilsvirðing. 
 
Víst er að saga opinberrar stefnumótunar og uppbyggingar stoðkerfis 

ferðaþjónustunnar styður að ýmsu leyti þá skoðun að ferðaþjónusta sé 
„afgangsstærð“ og „bitlingaatvinnugrein“ eins og tveir viðmælendur orðuðu 
það. Stoðkerfi greinarinnar er smátt og veikburða miðað við vægi hennar í 
hagkerfinu og stendur greininni fyrir þrifum. Ferðaþjónusta skilaði um 19% 
af gjaldeyristekjum þjóðarbúsins árið 2006 og á sama tíma voru 4,7% allra 
starfa á landinu innan ferðaþjónustu (Hagstofa Íslands, 2008). Til saman-
burðar starfaði 3,8% vinnuafls við landbúnað sama ár (Bændasamtök Íslands, 
2008). Árið 2008 komu rúmlega 500 þúsund erlendir ferðamenn hingað til 
lands en þeir voru rúm 300 þúsund árið 2000 (Ferðamálastofa, 2009). Hinn 
mikli og hraði vöxtur greinarinnar hefur vakið jákvæða athygli á greininni 
meðal stjórnvalda en á sama tíma skapar hann ögranir sem verður að taka á 
til að styrkja stöðu Íslands sem áfangastaðar ferðamanna. Þetta eru t.d. 
uppbygging ferðamannastaða sem erfiðlega hefur gengið að fjármagna og 
skipulagsmál t.d. í formi landnýtingaráætlana þar sem tillit er tekið til þarfa 
ferðaþjónustunnar. Nám á háskólastigi hefur byggst hratt upp síðustu 10 ár 
en enn sem komið er verja stjórnvöld hverfandi fjármunum til rannsókna ef 
miðað er við landbúnað, orku og áliðnað og sjávarútveg (Jóhannesson, 
Huijbens og Sharpley, væntanlegt).  

Að mati flestra viðmælenda hefur viðhorf stjórnvalda þó tekið hægfara 
breytingum síðustu ár. Það hefur skapast pólitískur velvilji gagnvart ferða-
þjónustunni og mörgum er tíðrætt um að ferðaþjónustureikningarnir sem 
sýna fram á vægi greinarinnar á skýrari hátt en áður séu sérlega mikilvægir til 
að breyta stöðu greinarinnar. Síðast en ekki síst er skollin á kreppa. 
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Ferðaþjónusta í kreppu? 
Fyrstu daga október mánuðar árið 2008 hrundi um 85% af bankakerfi 
landsins á sama tíma og alþjóðleg fjármálakreppa skók heimsbyggðina. Í 
kjölfar „hrunsins“ er útlitið í efnahagsmálum þjóðarinnar svart. Það eru 
einnig blikur á lofti á alþjóðlegum vettvangi ferðamála. Alþjóða ferðamála-
ráðið (UNWTO) gerir ráð fyrir 4-6% samdrætti í ferðaþjónustu á heimsvísu 
að meðaltali en undirstrikar um leið mikla óvissu í framtíðarhorfum ferða-
iðnaðar (UNWTO, 2009a, 2009b). Ástæðurnar eru flestum kunnar; fjármála-
kreppa, gengisflökt, hátt olíuverð og heimsfaraldur H1N1 inflúensunnar.  

Núverandi ferðamálastjóri setti ferðaþjónustu á dagskrá í fyrstu eftir-
köstum bankahrunsins í október 2008 undir fyrirsögninni „Tækifærin í 
ferðaþjónustunni“ (Ólöf Ýrr Atladóttir, 2008). Hún skrifar: 

 
Undanfarnir dagar hafa verið okkur Íslendingum erfiðir og við þurfum á öllu 
okkar að halda í uppbyggingarstarfi á næstu misserum. Ferðaþjónustan hefur um 
árabil verið ein okkar mikilvægustu atvinnugreina og mun á næstu misserum 
gegna enn stærra hlutverki en hingað til: sem atvinnusakapandi afl úti um allt 
land, einn af hornsteinum byggðastefnu í landinu en síðast en alls ekki síst ein 
stærsta gjaldeyrisskapandi atvinnugrein þjóðarinnar (bls. 34). 
 
 Össur Skarphéðinsson, þáverandi ferðamálaráðherra, fetaði sömu slóð í 

ávarpi sínu á ferðamálaþingi 20. nóvember 2008 þar sem hann lýsir sýn sinni 
á hlutverk ferðaþjónustu við uppbyggingu „hins nýja Íslands“: 

 
Við eigum líka gjöful fiskimið, einstakar orkulindir, og við eigum náttúru og 
menningu, sem er grunnur ferðaþjónustunnar, sem er sú grein sem ég bind 
mestar vonir við sem vaxandi og öflugrar undirstöðu í atvinnulífi og útflutningi.  
 

Í framhaldinu lýsir hann meginverkefni ráðuneytisins sem það hyggst beita 
sér fyrir að fengnum stuðningi hagsmunaðila greinarinnar: 

 
Verkefnið helgast af því að við höfum sameinast um tvennt: Í fyrsta lagi að hefja 
öfluga uppbyggingu og nýsköpun á ferðamannastöðum á næstu árum. Í öðru lagi 
höfum við einsett okkur að laða eins marga ferðamenn til landsins og kostur er 
(Össur Skarphéðinsson, 2008). 
 
Ferðaþjónusta birtist hér aftur sem „ljósið í myrkrinu“. Það er sláandi að 

tónninn í ræðu ráðherra rímar illa við lýsingu á upplifun fólks í ferða-
þjónustunni hér að framan. Ferðaþjónustu er lýst sem grunnstoð efnahags-
lífsins sem hægt er að byggja á til framtíðar og sem stjórnvöld hafa áhuga á 
en ekki sem afgangsstærð. Orðræða um ferðaþjónustu birtist hér með 
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breyttum formerkjum. Erna Hauksdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka 
ferðaþjónustunnar lýsir breytingunni sem nokkurskonar endurmati á stöðu 
ferðaþjónustunnar gagnvart öðrum atvinnuvegum: 

 
Já sko síðustu árin eru náttúrulega búin að vera þannig að við ætlum að verða 
fjármálamiðstöð heimsins. Það átti að verða okkar svona framtíðartekjur. En 
ávaxtanarkrafan var alveg óheyrileg og það voru allskonar snillingar að koma til 
okkar og segja sko, það vill enginn fjárfesta í ferðaþjónustu, þetta gefur ekkert af 
sér og [...] fjármálageirinn vill sjá svona ávöxtun. Sko núna þegar hann er allur 
hruninn og allt það bull sem í kringum hann var, þá eru menn kannski aðeins 
farnir að horfa, bíddu hvaða atvinnugreinar eru það [...] sem hafa aldrei verið 
neinar stórgróða [greinar]... atvinnugrein eins og ferðaþjónustan, hún hefur aldrei 
verið svona stórgróða atvinnugrein[...] en hún er samt sem áður að veita mjög 
miklum fjölda manna atvinnu og er að skila gríðarlegum miklum gjaldeyristekjum 
og líka tekjum bara af innanlandstraffík. 
 
Ferðaþjónusta var áberandi í fjölmiðlaumræðu seinni hluta árs 2008 og 

vorið 2009 og staðfesti sú orðræða sess hennar við hlið framleiðsluatvinnu-
greinanna sem einnar af megin undirstöðum hagkerfisins (sjá t.d. Bjarkey 
Gunnarsdóttir, 2009; Björn Þór Sigbjörnsson, 2009; Helgi Magnússon, 2009; 
Ólöf Ýrr Atladóttir, 2008a, 2008b; Össur Skarphéðinsson, 2009). Hvort 
greinin haldi þeirri stöðu verður tíminn að leiða í ljós. Margt bendir til þess 
að ferðaþjónustan muni koma tiltölulega vel undan kreppunni efnahagslega 
séð. Erlendum ferðamönnum hefur farið fjölgandi sem gengur þvert á 
reynslu samkeppnisþjóða en er í takt við upplegg stjórnvalda og helstu 
hagsmunaðila ferðaþjónustunnar um að fjölga ferðamönnum hingað til lands 
sem mest (sjá að framan) (Ferðamálastofa, e.d.). Umtalsverð fjölgun ferða-
manna gæti hins vegar verið varhugaverð ef athafnir fylgja ekki fyrirheitum 
stjórnvalda um átak í uppbyggingu ferðamannastaða. Ísland er í sífelldri 
mótun sem ferðamannastaður og ræður fjöldi ferðamanna miklu um tilurð 
þess á næstu árum. Fleiri ferðamenn þýða meira álag sem mun breyta 
(efnislegri) ásýnd landsins sem mætir ferðamönnum og getur einnig haft áhrif 
á ímynd og orðspor þess sem áfangastaðar.     

Niðurlag 

Í þessari grein var fjallað um orðræðu um ferðaþjónustu og þróun hennar á 
Íslandi. Markmiðið var að varpa ljósi á hvernig ferðaþjónusta hefur tengst 
tímabilum efnahagskreppu með áherslu á umræðu um ferðaþjónustu sem 
bjargráð eftir bankahrunið 2008. Jafnframt að undirstrika hvernig orðræða 
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um ferðaþjónustu getur haft efnislegar afleiðingar fyrir mótun Íslands sem 
ferðamannastaðar.  

Stjórnvöld hafa lengstum látið ferðaþjónustu tiltölulega afskiptalausa. 
Hún hefur verið drifin áfram af einkaaðilum án sérstaklega skýrrar stefnu-
mótunar. Greinin hefur búið við mjög veikt stoðkerfi miðað við aðrar megin 
atvinnugreinar landsins og hefur að margra mati ekki notið sömu virðingar 
og þær. Ásýnd Íslands sem ferðamannastaðar er að mörgu leyti afleiðing 
þeirrar ríkjandi orðræðu sem lýsti ferðaþjónustu sem „afgangsstærð“.  

Á hinn bóginn hefur ítrekað verið litið til ferðaþjónustu sem bjargráðs 
þegar kreppt hefur að í efnahagslífi þjóðarinnar. Síðasta dæmið um slíkt er 
hrun bankakerfis landsins haustið 2008 og meðfylgjandi efnahagserfiðleikar. 
Orðræða um ferðaþjónustu tók breytingum og var mikilvægi greinarinnar 
undirstrikað af stjórnvöldum og hún spyrt við sjávarútveg og áliðnað sem 
megin stoð hagkerfisins. Breytt orðræða tengist einnig hægvaxandi velveilja 
gagnvart greininni en segja má að með bankahruninu hafi ferðaþjónusta 
tryggt sér ákveðinn sess í orðræðu um efnahagslíf. Í anda framleiðslu-
greinanna er lögð áhersla á að fjölga ferðamönnum, þ.e. að auka magn ferða-
mennsku. Vissulega er líka gert ráð fyrir uppbyggingu innviða en á kreppu-
tímum er hætt við að slík verkefni detti upp fyrir ekki síst í ljósi þess að 
erfiðlega hefur gengið að fá þau fjármögnuð á tímum uppsveiflu. Ferða-
þjónusta hefur því meðbyr en til að sá byr nýtist til að byggja upp heildstæða 
stefnumótun um þróun greinarinnar verður meira að koma til. Hagsmuna-
aðilar greinarinnar, þar með talið ríkið, verða að skapa vettvang til skoðana-
skipta, tengslamyndunar og stefnumótunar. Slíkur vettvangur gæti leitt til 
endurnýjaðrar orðræðu um þróun ferðaþjónustu til framtíðar sem tæki tillit 
til gagnkvæmra tengsla sinna við áfangastaðinn Ísland.  
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Framúrskarandi fyrirtæki 
 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 
Runólfur Smári Steinþórsson 

 

Árið 1982 kom út bókin In Search of Excellence eftir þá Thomas J. Peters og 
Robert H. Waterman yngri en bókin byggir á rannsókn þeirra félaga á helstu 
einkennum best reknu fyrirtækjanna í Bandaríkjunum. Einn af megin-
þáttunum sem þeir félagar lögðu til grundvallar er framleiðniaukning með 
þátttöku og virkjun starfsmanna og áhersla á góðan starfsanda og sterka 
fyrirtækjamenningu. Árið 1985 stóð Þórir Einarsson prófessor í stjórnun við 
Viðskiptadeild Háskóla Íslands ásamt nemendum við deildina fyrir verkefni 
sem fjallaði um leit að frábærum íslenskum fyrirtækjum með líkan þeirra Peters og 
Waterman að leiðarljósi. Má segja að þarna hafi verið gerð fyrsta tilraun til að 
leggja mat á fyrirmyndarfyrirtæki hér á landi.  

Stéttarfélagið VR hefur frá árinu 1996 gert könnun meðal félagsmanna 
sinna á starfsumhverfi þeirra. Könnunin sem ber heitið Fyrirtæki ársins byggir 
m.a. á hugmyndafræði Robert Levering um fyrirmyndarvinnustaði, Great 
Place to Work, þar sem gerð er úttekt á 100 bestu vinnustöðum Banda-
ríkjanna. Levering kynnti hugmyndafræði sína upp úr 1984 og hefur hún haft 
mikil áhrif víða um heim. Grunnurinn að baki fyrirmyndarfyrirtækinu er að 
mannlegi þátturinn ráði jafnan úrslitum um það hvaða fyrirtæki nái 
samkeppnisforskoti, það sem skiptir máli eru innri þættir í starfsumhverfi 
skipulagsheilda. 

Í þessari grein er fjallað um íslenskar viðurkenningar á fyrirmyndar-
fyrirtækjum og þá hugmyndafræði sem lögð er til grundvallar fyrirmyndar-
vinnustöðum. Dregnir eru fram helstu meginþættir í mati og aðferðum á vali 
fyrirmyndarfyrirtækja og snúa að starfsumhverfi starfsmanna, s.s. EFQM 
líkaninu sem var grunnur að íslenskum gæðaverðlaununum, fyrirtæki ársins 
sem stéttarfélagið VR hefur staðið fyrir og val á þekkingarfyrirtæki FVH. 
Gerð er grein fyrir þeim meginþáttum sem einkenna fyrirtæki út frá 
kenningum um skipulagsheildir því þeir þættir leggja grunninn að skilningi á 
fyrirmyndarfyrirtækinu.  
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Fyrirtæki eru skipulagsheildir 

Til að ná utan um og skilja hvað fyrirtæki er getur verið gagnlegt að rýna í 
kenningar um skipulagsheildir. Sömu kenningar varpa líka ljósi á einkenni 
opinberra stofnana sem sinna mikilvægri þjónustu í samfélaginu. Sama má 
segja um félagasamtök, þ.e.a.s. starfandi einingar í samfélaginu sem ekki eru 
fyrirtæki eða stofnanir. Leitin að framúrskarandi starfseiningum er þó ekki 
einangruð við fyrirtæki. Á Íslandi hefur fjármálaráðuneytið um árabil staðið 
fyrir samkeppni um fyrirmyndarstofnunina hjá hinu opinbera. Um er að ræða 
skipulagt ferli þar sem opinberar stofnanir sækja um að taka þátt og leggja til 
gögn sem farið er yfir af matsmönnum, auk þess sem tekin eru viðtöl við 
stjórnendur þeirra stofnana sem koma helst til greina.  

Til afmörkunar þá er áherslan í þessari grein á það að draga fram dæmi 
um það hvernig megi finna framúrskarandi fyrirtæki og því mun umfjöllunin 
hér um skipulagsheildir hafa það sem útgangspunkt. Fyrirtæki teljast til 
einkageirans. Þau eru jafnan sjálfstæðir lögaðilar og starfa á samkeppnis-
markaði. Stjórn fyrirtækisins starfar í umboði eigenda og hún ræður 
framkvæmdastjóra sem svo aftur ræður aðra starfsmenn. Milli þessara aðila 
er mikilvægt umboðssamband og valdmörk. Grundvallaratriði er að hver og 
einn ræki sínar skyldur og fari ekki á svig við umboð sitt og út fyrir það sem 
er eðlileg og viðurkennd umbun fyrir framlagið til starfseminnar (Fama og 
Jensen, 1983). 

Upphafið að fyrirtækjum eins og við þekkjum þau í dag má rekja til 
iðnbyltingarinnar þegar vélvæðing framleiðslu hófst fyrir alvöru á grundvelli 
tæknibyltingar. Þar með skapaðist grundvöllur fyrir aukna stærð fyrirtækja og 
margföldun á árangri þeirra. Með því að byggja upp fyrirtæki sem myndi nýta 
sér kosti verkaskiptingar og sérhæfingar í stað þess að sami einstaklingurinn 
eða sama einingin væri að vinna alla þætti gjörbreyttust möguleikarnir á því 
að skapa verðmæti í samfélaginu. Um leið komu fram grundvallaratriðin í því 
sem einkennir skipulagsheildina, þ.e. sundurgreiningin sem birtist í verka-
skiptingu og sérhæfingu og síðan nauðsynlegri samræmingu og upplýsinga-
miðlun. Þannig má segja að þekking á skipulagi geti verið lykillinn að því að 
gera fyrirtæki árangursrík. Slík þekking er jafnframt mikilvægur grunnur að 
hagvexti í samfélaginu, því verðmætasköpunin og framleiðniaukningin 
verður til í fyrirtækjunum. 

Fyrirtækið er þannig gríðarlega mikilvæg efnahagsleg eining í samfélaginu. 
Fyrir tilvist hennar eru efnahagsleg rök. Það er oft hagkvæmara að hafa 
starfsemi í tiltölulega stóru fyrirtæki sem getur nýtt sér kosti verkaskiptingar, 



Framúrskarandi fyrirtæki 257 

  

sérhæfingar og samræmingar. Að hafa starfsemi innan fyrirtækis býður upp á 
aðrar leiðir til samræmingar en gegnum verð á markaði (Coase, 1937).  

Til að átta sig á fyrirtækinu sem skipulagsheild þarf að líta inn og spyrja 
hvernig þau eru samsett og hvað það er sem ræður skipulagi þeirra og virkni. 
Sú þekking kemur frá rannsakendum í félagsvísindum, þ.á.m. stjórnun, sem 
hafa haft skipulagsheildina sem rannsóknareiningu. Þar má nefna rannsak-
endur eins og Weber (1947), Woodward (1965) og Lawrence og Lorsch 
(1967). 

Skipulagsheild má skilgreina sem ákveðinn hóp manna sem á grundvelli 
verkaskiptingar og sérhæfingar vinnur samstilltur að tilteknum árangri í 
ákveðnu umhverfi. Öll sú útfærsla tekur mið af því umhverfinu þar sem 
fyrirtækið starfar. Aðalatriðið þegar kemur að útfærslu á skipulagi er getan til 
að framleiða þá vöru eða þjónusta sem fyrirtækið býður upp á og hversu 
hæft það er til að ráða við þær samkeppnisaðstæður og þau ytri öfl sem það 
býr við. 

Til að átta sig á þessu er litið til atriða sem varpa ljósi á skipulagið lóðrétt. 
Atriði eins og valdbraut, stigveldi og stjórnunarspönn. Einnig er horft á 
skipulagið lárétt út frá ferlum, liðsvinnu og skilgreindum þvergangandi 
samskiptum milli starfseininga. Í viðleitni til að ná utan um þetta urðu 
stjórnunar- og skipulagsfræðin til. Henry Fayol var árið 1916 einna fyrstur til 
að ná utan verkefnin í stjórnun (Fayol, 1949) og verki hans var fylgt eftir af 
Barnard (1938) og Drucker (1954). 

Framan af voru áherslurnar í fræðunum starfsmiðaðar. Áherslan var á það 
sem fyrirtækið var að framleiða og hvað stjórnandinn þyrfti að gera til að 
gera starfsemina sem árangursríkasta. Frá þessum upphafstíma fyrirtækjanna 
eins og við þekkjum þau í dag eru kenningar Taylors (1911) einna þekktastar. 
Þungamiðjan hjá Taylor var að finna leiðir til að hámarka nýtingu auðlinda 
og ná sem mestri framleiðni. Leiðin sem hann benti á til þess var mjög 
vélræn þar sem gengið var út frá mikilli verkaskiptingu og sérhæfingu í 
störfum og skörpum skilum á milli stjórnenda og starfsmanna sem unnu 
verkin. Litið var á starfsmanninn sem sérhæft framleiðslutæki. 

Eðli málsins samkvæmt þá vatt þekkingunni fram og fræðimenn fóru að 
horfa á skipulagsheildina í víðara ljósi. Til viðbótar við klassískar kenningar 
komu fram kenningar sem kenndar eru við áherslu á fólk og hina félagslegu 
hlið skipulagsheildarinnar (Mayo, 1933; McGregor, 1960; Herzberg, 1966). Í 
framhaldi af þessum áherslum hefur þróast skilningur á mikilvægi hinna 
mannlegu og tilfinningatengdu þátta sem skipta svo miklu í starfi fyrirtækja. 

Til að verða árangursríkt og framúrskarandi þarf fyrirtæki að hafa stefnu 
(Porter, 1980). Stefnumiðað starf fyrirtækis miðar að því „að ná árangri á 
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grundvelli afstöðu um það sem fyrirtæki vill vera og vill verða“ (Runólfur 
Smári Steinþórsson, 2003, bls. 27). Árangurinn og hið framúrskarandi starf 
verður þó ekki tryggt með stefnunni einni saman. Framkvæmd stefnunnar er 
aðalatriðið og skipulag fyrirtækisins er lykillinn að árangrinum. Árangurinn 
veltur á samræmingu starfseminnar og þeirri leiðsögn og hvatningu sem 
starfsmenn fá. Til að samræma starf skipulagsheilda hefur Mintzberg (1979) 
bent á sex mismunandi leiðir sem fyrirtæki nýta. Öll fyrirtæki nýta allar sex 
leiðirnar en það fer eftir eðli og aðstæðum fyrirtækjanna hvaða leiðir eru 
ráðandi í samræmingu starfseminnar svo árangur verði bestur. 

Samantekið má skipta starfsemi fyrirtækis í fimm grundvallarþætti. Þessir 
þættir eru a) samskipti við umhverfið, b) framleiðsla á vörum og þjónustu, c) 
viðhald starfseminnar, d) aðlögun að breytingum og þróun, og e) stjórnun 
starfseminnar. Það sem hefur mótandi áhrif á fyrirtækið og ræður mestu um 
framvindu þess eru áherslur eigenda um tilgang, hlutverk og meginmarkmið 
starfseminnar. Staða fyrirtækisins í umhverfinu skiptir líka öllu máli sem og 
samskiptin við viðskiptavini. Stærð og geta fyrirtækisins hefur líka sitt að 
segja og jafnframt sú tækni sem það býr yfir. Að endingu er menning 
fyrirtækisins og hugarfarið í samfélaginu þýðingarmikill þáttur þegar kemur 
að árangri og framúrskarandi starfi (Runólfur Smári Steinþórsson, Marteinn 
Þór Arnar og Sigurður Arnar Jónsson, 1995). Til að verða framúrskarandi 
fyrirtæki þurfa allir ofangreindir þættir að njóta athygli stjórnenda og 
starfsmanna.  

Fyrirmyndarfyrirtæki 

Hugmyndir um fyrirmyndarfyrirtæki og best reknu fyrirtæki hafa fylgt 
stjórnunarfræðunum all lengi (Peters og Waterman, 1982; Collins og Porras, 
1994; Collins, 2001). Það urðu vatnaskil þegar Tom J. Peters og Robert H. 
Waterman yngri gáfu út bókina In Search of Excellence: Lesson from America´s 
Best-Run Companies (1982). Bókin byggði á margra ára rannsókn á helstu 
einkennum best reknu fyrirtækja Bandaríkjanna, einkum þeim sem höfðu 
farið langt fram úr keppinautum sínum. Það sem var sameiginlegt öllum 
þessum fyrirtækjum, óháð starfsviði, var að þau skilgreindu sig sem þjónustu-
fyrirtæki. Gæði og þjónusta voru þó ekki talinn eini lykillinn að velgengni og 
samkeppnisforskoti heldur var það ekki síður mannauðurinn. Í bestu 
fyrirtækjunum var virðing fyrir starfsmönnum eitt megineinkenni fyrirtækja-
menningarinnar (Peters og Waterman, 1982).  
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Hér var um mjög umfangsmikla rannsókn að ræða. Leitað var til ýmissa 
aðila um að tilnefna fyrirtæki sem talin voru framúrskarandi. Alls bárust 62 
tilnefningar um fyrirtæki sen voru síðan skoðuð nánar m.t.t. fjárhagslegrar 
afkomu síðustu 20 árin. Að endingu voru valin 21 fyrirtæki sem voru könnuð 
ítarlega. Við rannsóknina var notast við 7-S grindina frá McKinsey sem 
varpar ljósi á sjö grundvallarþætti í rekstri fyrirtækja. Þessi þættir eru 
sameiginleg gildi (shared values), stefna (strategy), stjórnskipulag (structure), ferlar 
og kerfi (system), starfsmenn (staff), stjórnuarstíll (styles) og hæfni (skill).  

Að endingu drógu Peters og Waterman (1982) fram átta þemu sem 
skýrðu velgengni 14 fyrirtækja og gerði þau framúrskarandi. Þessir þemu 
voru frumkvæði (a bias for action), fyrirtækin brugðust við hlutunum og flutu 
ekki sofandi að feigðarósi. Næsta þema var nálægð við viðskiptavini (close to 
the customer), fyrirtækin lögðu mikið upp úr því að læra inn á þarfir viðskipta-
vinanna og skapa sér sérstöðu. Þriðja þemað var sjálfstæði og frumkvöðla-
starfsemi (autonomy and entrepreneurship), fyrirtækjunum var skipt upp í smærri 
einingar þar sem hvatt var til sjálfstæðrar og gagnrýninnar hugsunar. Fjórða 
þemað var framleiðni með hjálp starfsmanna (productivity through people) þar 
sem meðal starfsmanna var að finna þá sýn að frammistaða þeirra skiptir 
máli fyrir alla hagsmunaðila. Fimmta þemað var hugmyndafræði og gildi 
(hands- on, value driven) þar sem leiðtogar, stjórnendur og millistjórnendur 
vissu fyrir hvað fyrirtækið stóð, fyrir hendi voru fastmótuð gildi og skýr 
framtíðarsýn. Sjötta þemað var kjarnafærni (stick to the knitting), fyrirtæki 
héldu sig við þau svið þar sem þekkingin er mest. Fóru ekki inn á svið þar 
sem þau skorti þekkingu og færni. Sjöunda þemað var einfalt skipulag – 
sveigjanlegt starfsfólk (simple form – lean staff), vænlegast var að hafa einfalt 
skipulag og fá stjórnunarlög. Áttunda og síðasta þemað var menning eða 
vinnulag sem byggði á sveigjanleika og aga (simultaneous loose – tight properties), í 
fyrirtækjunum var andrúmsloft þar sem starfsmenn kepptust við og voru í 
senn agaðir en sýndu jafnframt sveigjanleika (Peters og Waterman, 1982).  

Afar áhugaverð tilraun var gerð hér á landi árið 1985 þegar Þórir Einars-
son prófessor í stjórnun við viðskiptadeild Háskóla Íslands og nemendur 
hans stóðu fyrir leit að frábærum íslenskum fyrirtækjum (Þórir Einarsson, 1987). 
Rannsóknin byggðist á tilnefningu ýmissa aðila sem töldust hafa þekkingu á 
íslensku atvinnulífi. Hér var um að ræða kennara í viðskiptadeild HÍ, 
stjórnendur fyrirtækja, stjórnmálamenn, ráðgjafa, endurskoðendur, blaða-
menn tengdir viðskiptalífi og fulltrúa frá samtökum atvinnulífs. Samtals 34 
aðilar sem komu með 201 tilnefningu (Þórir Einarsson, 1987). Af þessum 
201 fyrirtæki sem tilnefningu hlutu varð til úrtak með 70 fyrirtækjum en af 



260  Gylfi D. Aðalsteinsson og Runólfur S. Steinþórssson 
 

  

þeim voru 11 fyrirtæki valin. Tafla 1 sýnir þau fyrirtæki sem fengu flestar 
tilnefningar. 

Tafla 1. Tilnefnd fyrirtæki í leitinni að frábærum íslenskum fyrirtækjum (í 
stafrófsröð) 

B.M. Vallá hf. 
Eimskip hf. 
Hagkaup hf. 
Hekla hf. 
Hilda hf. 
IBM á Íslandi 
Iðnaðarbankinn hf. 
Mjólkursamsalan 
Plastprent hf. 
Smjörlíki-Sól hf. 

Heimild: Þórir Einarsson, 1987. 
 

Helstu niðurstöður voru þær að ekkert þessara fyrirtækja fékk einkunn á 
öllum þeim átta þáttum sem Peters og Waterman tilgreindu. Þannig væri ekki 
hægt að tala um frábær fyrirtæki á Íslandi, til að svo yrði þyrftu þau að skara 
fram úr á fleiri sviðum en raunin varð. Hins vegar var það niðurstaða Þóris 
og nemenda hans að til væru góð fyrirtæki sem væri vel stjórnað (Þórir 
Einarsson, 1987). 

Fyrirtæki ársins hjá VR 

VR stóð fyrst fyrir vali á fyrirtæki ársins árið 1996. Í aðdraganda kjara-
samninga 1997 gerði félagið greiningu á kjörum félagsmanna sinna með því 
að setja saman svokallaða kjaravísitölu (Ingvar Helgason hf. fyrirtæki ársins, 
1996). Kjaravísitalan byggði á tveimur þáttum sem höfðu jafnt vægi, hversu 
ör starfsmannaskipti voru hjá fyrirtækjum og hversu há launin voru að 
meðaltali. Framkvæmdin var með þeim hætti að í félagaskrá VR var fundið 
endurnýjunarhlutfall sérhvers fyrirtækis eða endurnýjunarhraði. Það var gert 
með því að skoða heildarfjölda starfsmanna hjá hverju fyrirtæki á árinu og 
deila í með fjölda einstaklinga í starfi í október sama árs. Októbermánuður 
var valinn sem viðmiðunarmánuður því þá voru hvorki sumarfrí né jólafrí 
sem gátu haft áhrif á niðurstöðuna. Þegar búið var að finna endurnýjunar-
hlutfall fyrirtækjanna var því deilt í meðalendurnýjunarhlutfall allra fyrirtækja. 
Meðallaunagreiðslur fyrirtækja var fundið út frá greiddum félagsgjöldum og 
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þeirri tölu deilt í meðallaun allra félagsmanna (sama heimild). Þannig varð til 
listi með 50 fyrirtækjum sem samkvæmt VR veittu bestu kjörin árið 1996 (sjá 
töflu 2). 

Tafla 2. Tíu efstu fyrirtækin í vali VR á fyrirtæki sem veitti bestu kjörin 1996 
Fyrirtæki Starfsmenn í okt 1996 Endurnýjunarhraði Kjaravísitala 
Ingvar Helgason hf. 59 1,12 169.98 
Útfararstofa Kirkjug. 15 1,07 151,92 
Össur hf. 13 1,54 151,00 
Ísaga ehf. 13 1,08 142,86 
P. Samúelsson ehf. 42 1,19 142,62 
Tryggingamiðstöðin hf. 33 1,09 139,47 
Niðursuðuv.m. Ora  13 1,15 135,34 
Rolf Johansen og Co 19 1,16 131,16 
Sjóvá – Almennar 100 1,15 130,95 
Trygging 30 1,20 130,58 
Heimild: Ingvar Helgason hf. fyrirtæki ársins, 1996. 
 

Markmiðið með kjaravísitölu VR var að hvetja fyrirtæki til að skapa 
starfsmönnum sínum gott starfsumhverfi og góð starfskjör og hvetja til 
málefnalegrar umræðu um kjör VR félaga (Ingvar Helgason hf. fyrirtæki 
ársins, 1996). Nokkrar umræður spruttu í kjölfarið á þessari aðferðafræði og 
kom fram nokkur gagnrýni á það að styðjast við starfsmannaveltu og laun 
varðandi mat á því hvaða fyrirtæki byðu félagsmönnum VR bestu kjörin. 
Þess má geta að Ingvar Helgason varð í 41. sæti í vali á fyrirtæki ársins 1998 
og Útfarastofa kirkjugarðanna í 61. sæti. Fljótlega þróaðist aðferðafræðin við 
val á fyrirtæki ársins og aðrir og ítarlegri þættir sem snúa að málefnum 
starfsmanna og einkenna fyrirmyndarvinnustaði fengu aukið vægi.  

Í könnuninni 1998 voru félagsmenn beðnir að svara spurningum sem 
sneri að þáttum eins og vinnuskilyrðum og aðbúnaði, launakjörum þeirra 
sjálfra í samanburði við sambærileg störf hjá öðrum vinnuveitendum, vinnu-
skipulagi og starfsháttum, starfsanda, samskiptum við yfirmenn, stjórnun 
vinnustaðarins, hversu góður vinnustaðurinn er, framleiðni vinnustaðarins og 
vinnuálag og kulnun í starfi (Könnunin um fyrirtæki ársins, 1998).  

Markmið VR með vali á fyrirtæki ársins var að koma af stað umræðum 
um starfskjör og starfsskilyrði félagsmanna ásamt því að láta félagsmönnum í 
té upplýsingar svo að þeir geti borið stöðu sína saman við stöðu mála á 
sambærilegum vinnustöðum kollega sinna. VR könnunin hefur tekið þó 
nokkrum breytingum síðustu ár. Í upphafi sá Félagvísindastofnun Háskóla 
Íslands um framkvæmd könnunarinnar en seinna tók Gallup (síðar Capacent) 
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við. Hugmyndafræðin á bak við könnunina er að miklu leyti byggt á 
aðferðafræði The Great Place To Work þar sem áhersla er lögð á að mæla þætti 
eins og trúverðugleika (credibilty), virðingu (respect), sanngirni (fairness), stolt 
(pride) og starfsaðstæður (camaraderie) (What makes a great place to work, 
(e.d.) og Ingibjörg Einarsdóttir, 2006). Í töflu 3 má sjá niðurstöður í könnun 
VR á fyrirtæki ársins frá árinu 1998.  

Tafla 3 Niðurstöður í könnun VR á fyrirtæki ársins frá árinu 1998 

Ár 
Minni 
fyrirtæki Einkunn Stærri fyrirtæki Einkunn

Meðal-
einkunn 
allra 
fyrirtækja 

Fjöldi 
svara 

1998 P.Samúelsson 4,49 Sjóvá-Almennar 4,30 3,69 1151 
*1999 Danól 4.41 Sjóvá–Almennar 3,72 3,44 2137 
2000 Tandur 4,55 Kaupþing 4,10 3,62 2659 
2001 Tandur 4,66 IMG 4,26 3,67 3067 

2002 Tandur 4,64 
Háskólinn í 
Reykjavík 4,34 3,76 2693 

2003 Melabúðin 4,68 
Háskólinn í 
Reykjavík 4,41 3,78 3827 

2004 Hagvangur 4,69 Medcare Flaga 4,29 3,78 6430 
2005 Tandur 4,67 Hönnun  4,41 3,88 10519 
2006 Sensa 4,77 Danól 4,47 3,91 20000 
2007 Vélfang 4,81 Applicon 4,41 3,92 11300 
2008 Vélfang 4,84 Fjarhitun 4,49 3,99 10300 

2009 
Microsoft 
Íslandi 4,87 Kraftvélar 4,52 4,10 11910 

*Árið 1999 var notaður kvarði frá 0-10 til samræmis á tölum er búið að deila einkunninni í 2. 

Heimildir: VR blaðið og www.vr.is.  
 
Samanburður á milli ára getur verið varasamur þar sem aðferðafræðin 

hefur verið að þróast og vægi einstakra þátta í líkaninu hefur tekið breyting-
um. En það er margt fróðlegt að finna í þessari töflu. Heildarmeðaleinkunn 
fyrirtækja hefur hækkað nánast samfellt frá árinu 2001, með smá undan-
tekningum, örlítil lækkun meðal minni fyrirtækja á milli áranna 2001 og 2002 
og svo aftur á milli áranna 2004 og 2005. Hjá stærri fyrirtækjum er smá 
lækkun á milli áranna 2003 og 2004 og svo aftur 2006 og 2007. Það er einnig 
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athyglisvert að eftir efnahagshrunið mikla í október 2008 þá hækkar meðal-
einkunn hjá bæði minni fyrirtækjum og stærri. 

Þess má geta að SFR, stéttarfélag í almannaþjónustu hefur farið í samtarf 
við VR og frá árinu 2006 staðið fyrir vali á Stofnun ársins eins og sjá má í 
töflu 4. 

Tafla 4. Munur á SFR og VR í könnun á Stofnun ársins og Fyrirtæki ársins 
2009 
Þáttur SFR Sæti VR Sæti 
Heildareinkunn 3,91  4,07 
Trúverðugleiki stjórnenda 3,96 4 4,04 6 
Starfsandi 4,19 3 4,31 2 
Launakjör 2,94 8 3,44 8 
Vinnuskilyrði 3,92 5 4,06 5 
Sveigjanleiki í vinnu 3,70 7 3,91 7 
Sjálfstæði í starfi 4,29 1 4,32 1 
Ímynd stofunar/fyrirt. 3,89 6 4.18 4 
Ánægja og stolt 4,28 2 4,28 3 
Heimild: www.sfr.is 

 
Nokkur munur er á heildareinkunn SFR félaga og VR félaga þegar kemur 

að mati á vinnustaðnum, VR félögum í vil. Af átta þáttum þá er einkunnin 
hærri hjá VR félögum í sjö þáttum, einungis þátturinn ánægja og stolt mælist 
jafnhár. Fjórir þættir raðast í sömu sæti þ.e. sjálfstæði í starfi, sveigjanleiki í 
vinnu, vinnuskilyrði og launakjör. Athygli vekur að trúverðugleiki stjórnenda 
raðast í fjórða sæti hjá stofnunum en sjötta sæti í fyrirtækjum. 

Síðustu ár hefur spurningalistinn í VR könnuninni þróast og tekið 
breytingum þar sem meiri áhersla er lögð á að fá fram vitneskju um innra 
starfsumhverfi fyrirtækja og virkjun mannauðssins sem lykilatriði þegar 
kemur afkomu þeirra (Ingibjörg Einarsdóttir, 2006). Í nýjustu könnuninni frá 
árinu 2009 leggja félagsmenn mat á átta mismunandi þætti á innra starfs-
umhverfi fyrirtækisins eins og sjá má í töflu 5 (Lykilþættirnir, e.d.).  
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Tafla 5. Lykilþættir í mati á innra starfsumhverfi fyrirtækja og vægi þeirra 
Þáttur    Vægi (%)   
Trúverðugleiki stjórnenda  14%   
Starfsandi   13%   
Launakjör   12%   
Vinnuskilyrði   14%   
Sveigjanleiki í starfi  10%   
Sjálfstæði í starfi   10%   
Ímynd    14%   
Ánægja og stolt   13%   
Heimild: (Lykilþættirnir, e.d.).  

Aðrar viðurkenningar á fyrirmyndarfyrirtækjum 

Nokkuð hefur verið um veitingu viðurkenninga til fyrirtækja sem talið er að 
hafi skarað fram úr. Árið 1995 samþykkti t.d. atvinnumálanefnd Akureyrar 
að veita viðurkenningu fyrirtæki á Akureyri sem skarað hafði fram úr í 
atvinnurekstri. Markmiðið með valinu var að vekja athygli á árangri 
fyrirtækisins og á Akureyri sem athafnabæ. Þeir þættir sem hafðir voru til 
hliðsjónar voru framlag til aukningar á atvinnu- og nýsköpun á svæðinu, 
sérstakur árangur eða framtak á sviði vöruþróunar eða markaðssetningar. 
Atvinnumálanefnd auglýsti eftir tilnefningum og átti samstarf við ýmsa aðila 
varðandi valið s.s. Háskólann á Akureyri, Verkmenntaskólann á Akureyri, 
Iðnþróunarfélag Eyjafjarðar hf., Skrifstofu atvinnulífsins og stéttarfélög 
(www.mbl.is e.d.) Svo virðist sem vali á fyrirtæki ársins á Akureyri hafi verið 
hætt árið 2003 sjá töflu 6.   

Tafla 6. Fyrirtæki ársins á Akureyri 
Ár   Fyrirtæki   
1995  Samherji hf. 
1996  Höldur  
1997  KEA Nettó 
1998  Útgerðarfélag Akureyringa 
1999  Ako/Plastos 
2000  Fiskeldi Eyjafjarðar 
2001  SS - Byggir 
2002  Greifinn 
Heimild: www.mbl.is  
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Sveitarfélagið Borgarbyggð stóð fyrir vali á fyrirtæki ársins á árunum 
1997-2004, sjá töflu 7. Leitað var til atvinnuráðgjafar Vesturlands, markaðs-
ráðs og Verkalýðsfélag Borgarness um tilnefningar (www.mbl.is). Eftirtaldir 
þættir voru lagðir til grundvallar, umhverfismál og jákvæð ímynd, aðbúnaður 
starfsmanna, þættir sem stuðla með beinum hætti að vexti fyrirtækisins og 
fjölgun starfa, nýjung í framleiðslu, nýsköpun og nýir markaðir og vöruþróun 
og markaðssetning (www.mbl.is e.d.). 

Tafla 7. Fyrirtæki ársins í Borgarbyggð 1997-2004 
Ár  Fyrirtæki 
1997  Loftorka 
1998  Hyrnan í Borgarnesi 
1999  Skessuhorn 
2000  Vírnet 
2001  Viðskiptaháskólinn á Bifröst 
2002  Kaupfélag Borgfirðinga 
2003  Loftorka 
2004  Sparisjóður Mýrasýslu 
Heimild: www.mbl.is 
 

Á árunum 1997-2007 stóð Stjórnvísi fyrir veitingu íslensku gæða-
verðlaunanna, ÍGV. Verðlaunin byggja á hugmyndafræði EFQM líkansins 
(European Foundation of Quality Management). Íslensku gæðaverðlaunin, 
voru samstarfsverkefni Stjórnvísis, Forsætisráðuneytisins, VR og Háskóla 
Íslands. Markmiðið með verðlaununum var að veita fyrirtækjum og 
stofnunum viðurkenningu fyrir árangur í stjórnun og rekstri og hvetja önnur 
til að rýna í starfsemi sína og bæta rekstur sinn. Þátttaka í ÍGV byggðist á 
umsókn fyrirtækja og stofnana ásamt greiðslu þátttökugjalds. Þátttaka 
byggðist á formlegu og kerfisbundnu sjálfsmati á ákveðnu þáttum í starfs-
semi og rekstri fyrirtækja og stofnana (Íslensku gæðaverðlaunin, e.d.).  

Þeir þættir sem voru lagðir til grundvallar voru annars vegar þættir sem 
sneru að framkvæmd (enablers) þ.e. forystu (leadership), starfsmanna- eða 
mannauðsstjórnun (people), stefnumörkun (policy and strategy), samstarfsaðilum 
(partnership and resources) og innri þáttum og ferlum (processes). Hins vegar 
þættir sem sneru að árangri (results) þ.e. ánægju starfsmanna (people results), 
ánægju viðskiptavina (customer results), samfélagslegum árangri (soceity results) 
og rekstrarárangri (key performance results). Þessir þættir höfðu mismikið vægi í 
reiknilíkani EFQM líkansins. 

Eftir að þátttakendur í ÍGV höfðu framkvæmt sjálfsmat og skilað því til 
stjórnar ÍGV tók til starfa sjálfstæð og óháð matsnefnd á vegum ÍGV. 
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Matsnefndin sem hafði farið í gegnum sérstaka þjálfun á aðferðafræðinni fór 
yfir sjálfmatið og skilaði niðurstöðum til stjórnar ÍGV. Ef fyrirtækið eða 
stofnunin þótti koma til álita sem væntanlegur kandídat til ÍGV að áliti 
stjórnarinnar þá heimsótti matsnefnd fyrirtækið eða stofnunina í þeim 
tilgangi að sannreyna þá þætti sem fram koma í sjálfsmatinu. Stjórn ÍGV tók 
þá ákvörðun árið 2007 að höfðu samráði við stjórn Stjórnvísi að leggja ÍGV 
niður í þeirri mynd sem þau höfðu verið frá árinu 1997 (Íslensku gæða-
verðlaunin, e.d.). Þau fyrirtæki og stofnanir sem hlotið hafa ÍGV frá árinu 
1997 eru Plastprent, Verk- og kerfisfræðistofan, Svæðisskrifstofa um málefni 
fatlaðra á Reykjanesi, Marel, Sjóvá - Almennar, ÁTVR, Alcan á Íslandi, 
Línuhönnun og Landsvirkjun. 

Að síðustu verður gerð grein fyrir þekkingarverðlaunum FVH en Félag 
viðskiptafræðinga og hagfræðinga hefur staðið fyrir vali á þekkingarfyrirtæki 
ársins á svokölluðum Þekkingardegi frá árinu 2000. Stjórn FVH ákveður 
þema þekkingardagsins. Valið fer þannig fram að sendur er út spurningalisti 
til félagsmanna FVH og þeir eru beðnir um tilnefna fyrirtæki til Þekkingar-
verðlaunanna. FVH skipar formann dómnefndar sem kallar til ýmsa 
sérfræðinga sem hafa þekkingu á viðfangsefninu. Dómnefndin ákveður 
hvaða viðmið skulu lögð til grundvallar valinu og með hliðsjón af könnun 
félagsmanna FVH tilnefnir hún 3-4 fyrirtæki til Þekkingarverðlaunanna. Loks 
heimsækir dómnefndin fyrirtækin og velur Þekkingarfyrirtæki FVH. Í töflu 
átta má sjá lista yfir þau fyrirtæki sem hlotið hafa Þekkingarverðlaun FVH 
ásamt þema Þekkingardagsins (Þekkingardagurinn, e.d.).   

Tafla 8. Þekkingarfyrirtæki FVH og þema Þekkingardagsins 
Ár  Fyrirtæki   Þema 
2000  Íslensk erfðagreining  Þekkingarstjórnun 
2001  NA   NA 
2002  Marel   Þekkingarstjórnun 
2003  Íslandsbanki   Fyrirtækjamenning 
2004  Actavis   Stefnumótun  
2005  KB banki   Forysta 
2006  Actavis   Samruni og yfirtökur 
2007  Össur   Drifkraftar árangurs 
2008  CCP   Nýsköpun 
Heimild: (Þekkingardagurinn e.d.). 
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Umræður og lokaorð 

Það er stundum sagt að það sem skilur á milli fyrirtækja sem ná árangri og 
þeirra sem ekki ná árangri sé mannauðurinn, þó ljóst sé að jafnframt þurfi að 
koma til margir aðrir þættir. Liður í því að ná árangri er að leggja áherslu á 
mannauðinn, framleiðniaukning án þátttöku starfsmanna er óhugsandi sögðu 
þeir Peters og Waterman. Enn fremur skiptir miklu að fyrirtæki búi yfir 
stefnumiðuðum aðferðum í mannauðsstjórnun sem falla vel að menningu 
fyrirtækisins. Fyrirtæki þurfa líka að laða til sín hæfasta starfsfólkið, halda í 
það, þroska og þróa. Það auðveldar fyrirtækinu að ná samkeppnisforskoti. Til 
að ná árangri er grundvallaratriði að fyrirtækið hafi rétta starfsfólkið í réttu 
sætunum (Collins, 2001).  

Í seinni tíð hefur einmitt í aðferðafræði um val á fyrirmyndarfyrirtæki 
verið byggt á innra starfsumhverfi fyrirtækja ásamt virkjun mannauðssins 
eins og sjá má í vali VR á fyrirtæki ársins. Í þessari grein hefur greint verið frá 
sex aðferðum við val á fyrirtæki ársins eða fyrirmyndarfyrirtæki. Val á 
fyrirmyndar- eða frábærum fyrirtækjum á Íslandi á sér alla langa sögu. Athygli 
vekur að í rannsókn Þóris Einarssonar prófessors náði ekkert þeirra 
fyrirtækja sem skoðað var því að vera kallað frábært fyrirtæki. Í vali sveitar-
félaganna Akureyrar og Borgarbyggðar byggðist valið að litlu leyti á innra 
starfsumhverfi. Áherslan var á veita fyrirtækjum viðurkenningu sem höfðu 
komið með framlag til nýsköpunar og þróunar, atvinnuaukningu á svæðinu, 
vöruþróun og markaðssetningu ásamt því að skapa almennt jákvæða ímynd 
fyrir sveitarfélagið.  

Fagfélögin Stjórnvísi með veitingu ÍGV og Félag viðskiptafræðinga og 
hagfræðinga með vali á Þekkingarfyrirtæki ársins byggðu val sitt á ólíkum 
grunni. ÍGV byggði á þrautreyndri aðferðafræði þar sem fylgt er ströngum 
ferlum og ítarlegu sjálfsmati þar sem m.a. er lagt upp úr stefnumiðaðri mann-
auðsstjórnun og ánægju starfsmanna. Félag viðskiptafræðinga og hagfræðinga 
hefur byggt val sitt á Þekkingarfyrirtæki ársins á viðmiðum sem dómnefnd 
velur hverju sinni að teknu tilliti til þemu þekkingardagsins.  

Margt kemur til skoðunar við val á fyrirmyndarfyrirtæki. Í mati hér á landi 
hefur innra starfsumhverfi oft verið í forgrunni. Atriði eins og almenn vel-
líðan starfsmanna, gagnkvæm virðing, starfsánægja, hollusta og tryggð hafa 
áhrif á frammistöðu starfsmanna. Því er mikilvægt að fyrirtæki hugi að 
þáttum eins og vinnuskilyrðum, trausti stjórnenda, upplýsingagjöf, hvatningu, 
starfsanda, starfsauðgun, hrósi og samþættingu vinnu og einkalífs í skipulagi 
og hönnun á stjórnun starfseminnar.  
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Eiginleikar vísitölutrygginga 
 

Helgi Tómasson 

 

Vísitölutryggingar eiga sér langa sögu í fjármálaviðskiptum. Á fyrri hluta 20. 
aldar taldi hagfræðingurinn Fisher slíkar tryggingar rökrétt viðbrögð við 
þeirri tilhneigingu til að hugsa um nafnvirði peninga í stað raunvirðis. 
Hagfræðingar eins og t.d. Keynes hafa kallað þetta „money illusion“. 
Hugmyndin að vísitölutryggingum er þó miklu eldri. Vísitölutrygging er ein 
tegund afleiðusamninga sem hefur að markmiði að dreifa áhættu. Á árunum 
eftir Heimsstyrjöldina síðari óx verðtryggingu fiskur um hrygg, sérstaklega í 
ríkjum þar sem verðbólguáhætta var mikil og/eða mikill vandi í ríkis-
fjármálum. Verðtryggingar hafa ýmsa kosti en eins og aðrar afleiður þann 
galla að þær eru flóknar í umgengni, þ.e. í verðmati og útreikningi ávöxtunar 
en nafnvirðissamningar. Framfarir í fjármálavísindum og tölvutækni hefur 
gert umgengni við verðtryggð skuldabréf sjálfvirkari. Á síðustu 10-20 árum 
hefur notkun verðtryggingar heiminum vaxið og er sérstaklega athyglivert að 
notkun í lágverðbólgumyntum á tímum þegar verðbólga er lítil hafa aðilar 
séð sér hag í að gerð vísitölubundinna lánasamninga. Þeir trúa lögmáli Fisher 
um að verðtryggð lán séu ódýrari til langs tíma en önnur lán. Campbell & 
Cocco (2003) sýna að ef bandarískir einstaklingar hefðu haft aðgang að verð-
tryggðum lánum til húsnæðikaupa á tímabilinu 1962-1999 þá hefðu allir 
tekjuhópar notið velferðarauka vegna þessa. Í Bandaríkjunum hefur vantað 
milliliði til að miðla verðtryggðu fé milli fjárfesta og lántakenda. Á Íslandi 
hefur stór hluti lána til einstaklinga verið verðtryggður. Settir hafa verið á 
stofn opinberir milliliðir svo sem Íbúðalánasjóður og Lánasjóður íslenskra 
námsmanna sem miðla verðtryggðu fé til einstaklinga. Í þessari grein er rakin 
útfærsla verðtryggingar í ýmsum löndum. Gera má ráð fyrir því að tilvist 
verðtryggðs fjármálamarkaðar hafi gert fjármögnun stofnana eins og 
Íbúðarlánasjóðs og Lánasjóðs íslenskra námsmanna ódýrari og jafnari. 

Hugmyndin að baki vísitölutryggingum í viðskiptum er að festa hlutfalls-
leg verð án tengsla við gjaldmiðil. Þannig losna aðilar við áhættu vegna 
verðmætis gjaldmiðilsins. Samningar af þessu tagi eru í eðli sínu skilyrtir 
afleiðusamningar og eðlilegt tól í áhættustýringu. Hagkvæmnin í slíkum 
samningum er fólgin í því að aðilar geta gert langtímaáætlanir með minni 
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áhættuþóknun en annars væri. Að öðru jöfnu er vísitölutryggðir samningar til 
þess fallnir að lækka viðskiptakostnað og greiða þannig fyrir viðskiptum. 

Í grein um sögu verð- og vísitölutryggingu í bandarískum samningum 
rekur Shiller (2003) meðal annars hvernig um miðja 18. öld voru gerðir 
samningar tengdir við vísitölu silfurs. Menn áttuðu sig á því að það var ekki 
alveg heppilegt því að það koma langt tímabil þar sem silfur hækkaði miklu 
meira aðrar vörur. Þegar hækkunin gengur til baka átta mig sig á því að menn 
fá ekki lengur sama vörumagn og áður fyrir silfrið. Viðmiðunin í vísitölu-
samningnum skiptir því máli. Shiller (2003) segir frá velheppnaðri verð-
tryggingu upp úr árinu 1780 í efnahagshremmingum Massachusset fylkis í 
frelsisstríði Bandaríkjanna. Joseph Lowe (1822) skrifaði mikla bók fyrir 
William Manning bankastjóra Englandsbanka, einnig á erfiðum tímum eftir 
styrjaldir og rökstyður þar fræðilega hagkvæmni verðtryggðra samninga. Í 
Finnlandi greip ríkið til útgáfu verðtryggðra skuldabréfa í lok seinni heim-
styrjaldarinnar til að eiga fyrir stríðsskaðabótum og endurreisn. Í sögu verð-
trygginga er áberandi að gripið er til verðtrygginga í einhvers konar neyðar-
ástandi, eftir styrjaldir eða þegar mikið liggur við í ríkisfjármálum. Til dæmis 
var ákveðið í Danmörku að styðja við útgáfu verðtryggðra skuldabréfa með 
skattfríðindum. Andersen & Gyntelberg (1999, síða 47) segja:  

 
Udgangspunktet var en situation med høj inflation (ca. 10 pct) og høje effektive 
obligationrenter (ca. 19 pct.).  
 
Á árinu 2009 hafa ýmsir haft áhyggjur af skuldastöðu bandaríska ríkisins. 

Þar vilja ýmsir horfa til meiri notkunar á verðtryggðum samningum. William 
C. Dudley tók fyrir í ræðu 10. febrúar 2009 kosti og galla bandarískra TIPS 
skuldabréfa (treasury-inflation-protected-securities). Hann talaði eindregið 
fyrir því að Bandaríkjastjórn notaði meira af verðtryggðum skuldabréfum til 
að fjármagna skuld ríkisins. Það væri einfaldlega ódýrast fyrir skattborgarana 
(http://www. newyorkfed.org /newsevents/speeches/2009 
/dud090210.html). 

Fræðilega hafa ýmsir rökstutt að það fjarlægja verðbólguáhættu úr 
samningi þýði minni áhættuþóknun og þar með greiðari viðskipti. Líklega er 
þekkastur hagfræðingurinn I. Fisher. Jafna kennd við Fisher lýsir nafnvöxum 
sem áhættulausum raunvöxtum að viðbættu áhættuálagi:  

 
nafnvextir = áhættulausir raunvextir + áhættuálag 
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Áhættulausir raunvextir eru botninn á vaxtarófinu. Vexti má túlka sem 
verð á tíma, þ.e. hvað kostar að fá að njóta einhvers núna sem maður hefur 
ekki efni á fyrr en síðar. 

Deacon, Derry & Mirfendereski (2004) segja í formála annarar útgáfu 
„Inflation-indexed Securities - Bonds, Swaps and Other Derivatives“, að á 
þeim sex árum sem liðin séu frá útkomu fyrstu útgáfur hafi notkun verð-
tryggðra samninga stóraukist. Í formála rekur Sir Edvard George bankastjóri 
Englandsbanka aðkomu sína og áhuga á verðtryggðum lánum. Hann segir frá 
„indexed-gilt“ skuldabréfaflokknum frá árinu 1981. Á þeim tíma voru lægstu 
vextir á ríkisskuldabréfum yfir 14%. Hugmyndin var því að notfæra sér jöfnu 
Fishers til að ná ódýrari lánum. Hugmyndin var „an even better deal for the 
UK“ taxpayer. Hann er ánægður með árangurinn og segir „over time it 
became clear that index-linked gilts had been a great success ... they are a 
firmly established part of the UK Government’s debt portfolio, comprising 
some 27% of gilts outstanding by market value“. Greining hans á markað-
num er að hann sé einmitt í samræmi við jöfnu Fisher’s, „because an 
inflation premium was being paid on conventional bonds“. Sem viðbótar-
áhrif lýsir hann ánægju sinni með því að fá markaðstól þar sem aðgreinir 
væntingar um raunvexti (verð á tíma) og verðbólguáhættu. Einnig er rakið 
hvernig hinn þróaði heimur, Frakkland, Svíþjóð, Bandaríkin, Ástralía, 
Kanada ofl. auk margra stórra fyrirtækja hafa farið sömu braut. 

Nokkrar útfærslur vísitölutrygginga í ýmsum löndum 

Deacon, Derry & Mirfendereski (2004) rekja verðtryggingu í ýmsum löndum. 
Í Ástralíu var ríkið með tvenns konar útfærslur á tímabilinu 1982 til 2003. 
Þær voru skammstafaðar IAB (indexed-annuity-bonds) og CFB (Credit 
Foncier Bonds). Munurinn fólst í ólíkri skattalegri meðferð. Í upphafi fór 
ástralska ríkið út í skuldabréfaútgáfu til að fá ódýra leið til að fjármagna 
skuld. Með batnandi fjárhag ástralska ríkisins dofnaði áhugi þess á útgáfunni. 
Í Kanada hefur mikil útgáfa verðtryggðra ríkisskuldabréfa verið stunduð frá 
1991. Vegna kanadískra skattalaga eru kaupendur aðallega verið stofnanir 
sem ekki eru þurfa að standa skil á sköttum árlega. Handhafi bréfanna þarf 
að borga skatt af verðbótum jafnóðum þó að verðbættur höfuðstóll fáist ekki 
greiddur fyrr en við uppgreiðslu höfuðstóls. Þetta er meðal annars hluti þess 
sem Meh & Terajima (2009) kalla skort á velferð í útfærslu Kanada á 
fjármagnstekjuskatti. Þeir telja það auka samfélagslega velferð að lækka 
kanadískan fjármagnstekjuskatt, ekki endilega leggja hann niður, heldur lækka 
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prósentuna og breyta skattstofninum. Frakkland byrjaði snemma (1925) á 
verðtryggingum, en vísitölubundnir samningar fóru fyrst á flug fyrir alvöru 
upp úr 1950. Orkufyrirtæki buðu skuldabréf þar sem vextir og afborganir 
voru tengd verði á 100W af neytendarafmagni eða samsvarandi af gasi, 
járnbrautafélag tengdi skuldabréf við verð á járnbrautarmiða, o.s.frv. Allt 
miðað að því að forðast peninga sem millilið í flæði tekna og útgjalda. 
Vandræði í frönskum ríkisfjármálum og ýmis konar samfélagsleg ólga 
áberandi voru áberandi á árunum eftir heimsstyrjöldina. Reynt var að hindra 
verðtryggingu 1958. Afleiðingin var að dýr aðgerð var nauðsynleg árið 1968 
til að koma markaði aftur í gang. Þessu var fylgt eftir og 1973 var 15 ára 
skuldabréf (Rentes Giscard) sem tryggði 7% raunvexti gefið út. Árið 1977 var 
svipuðu skuldabréfi (Rentes Barre) fylgt úr hlaði. Dominique Strauss-Kahn 
stóð síðan fyrir metnaðarfullri útgáfu 1997 (OATi bréf). Markmiðið var að 
byggja upp stærsta markað með verðtryggð bréf á meginlandi Evrópu. Vextir 
af OATi bréfunum fóru hæst í 4% í kringum árið 2000. Þrátt fyrir að 
áhrifamiklir breskir hagfræðingar hefðu lengi talað fyrir ágæti verðtryggðra 
samninga, sbr., m.a. Lowe (1822), þá tókst John Maynard Keynes ekki að 
sannfæra bresk stjórnvöld árið 1924. Bretar tóku við sér kringum 1975 og 
hófu stórfellda útgáfu 1981. Árið 2003 voru „indexed-gilt“ um 25% af skuld 
breska ríkisins (sjá bls. 138 í Deacon et al., (2004)). Í Bandaríkjunum voru á 
18. og 19. öld gerðir samningar sem höfðu það að markmiði að forðast 
áhættu vegna breytilegs verðgildi peninga. Hagfræðingurinn Fisher gat 
sannfært Rand Kardex fyrirtækið til að gefa út verðtryggð skuldabréf 1925. 
Núna er í gangi útgáfa í Bandaríkjunum, TIPS (treasury-inflation-protected-
securities), sem Bandaríkjastjórn setti af stað 1996. Ýmis stórfyrirtæki svo sem 
Toyota hafa einnig gefið út verðtryggð skuldabréf. 

Í miklum verðbólgulöndum svo sem Ísrael, Kolumbíu, Mexíkó og 
Tyrklandi hefur verðtrygging rutt sér til rúms sem ráðandi fjármögnunartæki 
fyrir almenning í húsnæðisviðskiptum. Þegar búið er að temja markaðinn 
þannig að fólk er orðið vant afleiðu samningum eins og verðtryggingu er 
brautin greið fyrir aðrar og flóknari tegundir afleiða. Allir sem stunda 
útlánastarfsemi, eins og t.d. Íbúðalánasjóður, þurfa að meta gjaldþrotaáhættu 
og bæta henni við vaxtaprósentuna í formi skuldatryggingarálags. Lántakandi 
þarf að horfast í augu við áhættuna á að tekjur minnki og möguleikar hans á 
að standa við skuldbindingar sínar takmarkist. Því hafa menn í Tyrklandi 
fundið upp WIPM (wage-indexed payment mortgate). Erol & Patel (2005) telja að 
það hendi betur en breytilegir vextir (ARM=adjustable-rate-mortgage) eða DIM 
(dual-indexed-mortgage). DIM er verðtryggingarform sem þekkt er í latnesku 
Ameríku. Hugmyndin er samhæfa tekjuþróun og afborgunarþróun. 
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Bandaríkjamenn útskýra DIM fyrir þá sem ekki skilja verðtryggingu, sem 
„payment option“. Payment option er valréttur sem skuldari að láni með 
breytilegum vöxtum getur keypt. Það þýðir að höfuðstóll skuldar getur 
stundum hækkað þó að staðið sé í skilum (negative amortization). Vefurinn 
http://www.investopedia.com segir þetta vinsælt form á dýrum svæðum í 
Bandaríkjunum. 

Dæmi um útkomu á íslenskum fjármagnsmarkaði  

Á Íslandi hefur ríkið fjármagnað sig að hluta með verðtryggðum skuldabréfu. 
Meðal annars hafa miðstýrðar opinberar lánastofnanir (Íbúðarlánasjóður, 
Lánasjóður íslenskra námsmanna) fjármagnað sig með útgáfu verðtryggðra 
skuldabréfa og endurlánað síðan almenningi á verðtryggðum kjörum. 
Almenningi á Íslandi hafa verið boðin verðtryggð lán í mismiklu mæli frá 
árinu 1979. Eðlilegt er að spyrja hvernig til hafi tekist. Ljóst er að margir 
einstaklingar hafa fjármagnað fasteignakaup sín með verðtryggðum lánum og 
eðlilegur íslenskur fjármagnsmarkaður þar sem verðtryggð lán eru mikilvægur 
þáttur er til staðar. Hvernig væri staðan ef ekki væri til staðar íslenskur 
fjármagnsmarkaður? Til dæmis mætti hugsa sér að Íslendingar væru algerlega 
háðir Dönum með aðgengi að fjármagni og þyrftu að leita á danskan 
fjármagnsmarkað. Til að lýsa hugsanlegri útfærslu mætti til dæmis hugsa sér 
að tveir einstaklingar hefðu tekið um það bil 3 milljóna lán í íslenskum 
krónum árið 1988 til 20 ára (vextir borgaðir frá janúar 1988 til desember 
2008). Til einföldunar er hér gert ráð fyrir að lánsfyrirkomulagið sé kúlulán, 
þ.e. lán sem höfuðstóllinn er greiddur upp í lok láns og að einungis þurfi að 
greiða mánaðarlega vexti. Annar einstaklingurinn tekur vísitölutryggt lán með 
5% raunvöxtum, þ.e. heimilt er að hækka höfuðstólinn sem nemur hækkun 
vísitölunnar. Hinn tekur lán í dönskum krónum og borgar breytilega 
nafnvexti. Ekki er alveg gott að segja hvaða vexti miða ætti við í Danmörku. 
Þar eru mjög margar vaxtategundir í boði. Einna lægstir virðast vera 2 ára 
ríkisskuldabréf og CIBOR 3 mánaða skuldabréf. Skilgreiningar á þessum 
vöxtum má sjá á vef danska seðlabankans, http://www.nationalbanken.dk. 
Viðmiðunartímabilið hefst 1988 í loka áratugar erfiðra efnahagsaðgerða í 
Danmörku (sem Danir kölluðu „kartoffelkuren“). Upp úr 1980 voru vextir á 
skuldabréfum um 20% og meira til flestra einstaklinga og fyrirtækja. Á þeim 
tíma höfðu Danir einnig farið út í að bjóða völdum aðilum upp á verðtryggð 
lán. Andersen & Gyntelberg (1999, síðu 47) rekja þá sögu og segja 
m.a.:Udgangspunktet var en situation med høj inflation (ca. 10 pct) og høje effektive 
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obligationrenter (ca. 19 pct.). Á þeim tíma í Danmörku (1982) var kvartað undan 
háum vöxtum og menn töluðu um „højrentebyggeri“. Á mynd 1 er lýst 
þróun danskra vaxta. CIBOR vextirnir eru viðkvæmari fyrir lausafjárskorti og 
því eðlilega meira flökt í þeim. Þeir sem eru háðir sveiflum á lausafjármarkaði 
búa því við umfram áhættu sem endurspeglast í vaxtaflöktinu.  

  
Mynd 1. Þróun danskra vaxta í tíma 

Það að vera með tekjur í íslenskum krónum og skuldir í dönskum felur 
einnig í sér verulega gengisáhættu auk vaxtaflöktsáhættunnar. Á mynd 2 er 
sýnd gengisþróun tímabilsins frá 1988 ásamt þróun íslenskrar neysluverðs-
vístölu.  

  
Mynd 2. Þróun íslenskrar vísitölu og gengis danskrar krónu 
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Greiðslubyrði vegna vaxta einstaklings A með íslenskt verðtryggt lán er 
borin saman við greiðslubyrði vegna vaxta hjá einstakling B með danskt 
óverðtryggt lán. Samanburðinum má lýsa með mynd 3. Ljóst er að vaxtabyrði 
einstaklings B er miklu þyngri í byrjun. Þá voru vextir í Danmörku rúmlega 
10% og mánaðarlegur vaxtakostnaður því um 1% sem af 3 milljónum eru 
um 30.000. Sá sem tók verðtryggt lán borgaði aðeins 5% sem í byrjun er um 
15.000. Verðbótaþættinum er síðan bætt við höfuðstólinn og því er krónu-
fjöldinn í vaxtagreiðslunum vaxandi með tímanum. Sennilega hafa margir í 
sporum einstaklings B þurft að fara margar ferðir í lánastofnun og semja um 
endurlán fyrir vöxtum. Þessi endurlánastarfsemi fer sjálfkrafa fram í 
vísitölubundna láninu, þ.e. hluti vaxta bætist sjálfkrafa við höfuðstólinn.  

  
 

Mynd 3. Vaxtakostnaður einstaklinga A og B sem tóku 3 milljónir íslenskar í 
lán í janúar 1988 

Árið 2008 er öfgakenndur viðmiðunarpunktur sem hentar vel í þessu 
dæmi. Raungengi íslensku krónunnar var nánast í sögulegu hámarki í byrjun 
árs og samtímis er að baki langt tímabil með lágum vöxtum í Danmörku. Í 
þessu dæmi voru auk þess valdir lágir viðmiðunarvextir í Danmörku. Samt 
sem áður er það svo að ef um kúlulán er að ræða og það borgað upp í byrjun 
árs þá eru útkoman í íslenskum krónum nokkurn veginn sú sama í báðum 
tilfellum. Sá sem hefur borgað danska lánið hefur borgað um það bil 8.7 
milljónir í vexti og eftirstöðvar lánsins eru 6.7 milljónir. Sá sem borgaði 
íslenska lánið hefur borgað 6.8 milljónir í vexti og eftirstöðvar lánsins eru 8.9 
milljónir. Þ.e. að sá sem borgaði af danska láninu borgar 15.4 milljónir og sá 
sem borgaði íslenska lánið 15.7 milljónir. Þó er íslenska lánið ódýrara því að 
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háu upphæðirnar koma fyrr í danska láninu og eru því þyngra að borga þá. Sé 
lánið gert upp í lok árs 2008 verður verðtryggða lánið miklu hagstæðara, 
jafnvel þó að krónufjöldinn sé borinn saman á nafnverði, því í árslok 2008 er 
eftirstöðvar danska lánsins 11.9 milljónir en verðtryggða lánsins 10.5. 

Þetta er alls ekki raunsætt að því leyti að ekki er víst að fengist hefði 3 
milljóna lán með 5% vöxtum ofan á vísitölu árið 1988. Einnig er líklegt að 
einstaklingar í Danmörku sem reynt hefðu að láni að upphæð hálfri milljón 
danskra króna hefðu orðið að borga mun hærri vexti en gert er ráð fyrir í 
þessu dæmi.  

Dönsku vextirnir í lok tímabilsins sem sýnt er á mynd 1 taka skarpa dýfu 
niður á við í lok tímabilsins, þ.e. lok árs 2008 og byrjun 2009. Sú dýfa er að 
miklu leyti pólítiskt stýrð og ekki líklegt að neinum einstakling bjóðist lán 
eitthvað nálægt þeim vöxtum. Ástæðan er sú að á þessum tíma var lausafjár-
kreppa og danska ríkisstjórnin sá fram ávöxtunarkrafa í desemberskulda-
bréfaútboði „real-kredit“-stofnana (danskra húsbanka) myndi fara í ca. 10%. 
Þetta þótti mikil hækkun frá ca. 4% árin 2004-2005. Þessi vaxtahækkun hefði 
snert um 200.000 dönsk heimili sem fjármagna hús sín með „flekslån“ 
(endurnýjanleg lán með breytilegum vöxtum). Danska ríkistjórnin ákvað því 
að lýsa því yfir að hún tæki þátt í desemberskuldabréfaútboðinu með 22 
milljörðum danskra króna. Þetta var gert með þeim hætti að Den Sociale 
Pensionfond (DSP) var látinn kaup skuldabréf í útboðinu og í stað þess að 
selja ríkisskuldabréf til að eiga fyrir eftirlaunum var DSP látinn kaupa meira 
af ríkisskuldabréfum. Hrossalækningar af þessu tagi mæltust illa fyrir hjá 
dönskum fjármálamönnum, sem spurðu hvað gera ætti í næsta útboði. Í grein 
frá 4 nóvember 2008 segir í blaðinu Børsen, „Redningsplaner sender fleks-
renterne skarpt ned“. Greinin hefst á orðunum „Prisen for at låne dykker 
skarpt efter offentliggørelsen af endnu et regeringsindgreb rettet mod at 
stabilisere de danske realkreditmarkeder“. Síðar í sömu grein er sagt, „Det er 
anden gang på fire dage, at regeringen griber ind for at hjælpe realkredit-
markedet. Fredag foretog regeringen et målrettet indgreb for at undgå et 
tvangsudsalg af lange realkreditobligationer fra pensionssektoren“. Í sömu 
grein er haft eftir professor Jesper Ragnvid við CBS, „Støtteopkøb er ikke 
det rigtige“. Þegar stjórnvöld grípa inn í markaðsöflin með svo örvæntingar-
fullum hætti má túlka það sem vísbendingu um að vextir séu á leið upp. Það 
er því eðlilegt að spá að löngu lágvaxtaskeiði í Danmörku sé nú lokið. 
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Niðurlag 

Markmið vísitölutrygginga er að sniðganga nafnvirði peninga í viðskipta-
samningum. Slíkt er mikilvægt þegar horft er til langs tíma. Fyrirtæki nota 
þessi atriði í samningum, t.d. tengir Landsvirkjun raforkuverð við álverð. Það 
að nota verðvísitölur sem viðmiðanir í langtímasamningum hefur verið eina 
færa leiðin í löndum þar sem óstöðugt verðlag er áberandi. Það er athyglivert 
að á 20 ára tímabili mikils verðstöðugleika í Evrópu, Norður-Ameríku og 
Japan að þá hafa aðilar þar aukið notkun sína á verðtryggðum samningum. 
Sérfræðingur Alþjóða Gjaldeyrissjóðsins (IMF) Price (1997) spyr sig að því 
hvers vegna verðtryggð lán séu ekki meira notuð en raun ber vitni. Hann 
virðist telja fáfræði og tækniörðugleika vera skýringuna. Hagfræðingarnir 
Campbell & Cocco (2003) spyrja sömu spurningar. Þeir sýna fram á að ef 
verðtryggð lán til húsnæðiskaupa hefðu verið í boði hefði það þýtt 
velferðarauka í för með sér fyrir alla tekjuhópa í Bandaríkjanna á tímabilinu 
1962-1999. Velferðaraukinn er miðaður við að einungis séu í boði lán með 
breytilegum vöxtum (ARM=adjustable-rate-mortgate) og föstum vöxtum 
(FRM=fixed-rate-mortage). Verðtryggðu lánin henti best lágtekjufólki sem 
flytur sjaldan. Campbell & Cocco (2003) benda á misskilning í alþýðlegum 
ráðgjafabókum um fjárfestingar svo sem Irwin (1996, síðu 131), sem segir: 
„Another trap has to do with negative amortization. Some of the adjustable 
loans keep the monthly payments down by adding the interest to the 
principal. In other words, you end up owing more than you borrowed!“. 
Tyson & Brown (2000, síðu 217) eru enn stóryrtari: „Negative amortization 
has the potential to be a personal financial neutron bomb. It destroys the 
borrower without harming the property. If you are offered an ARM with 
negative amortization, emphatically say NO!“. Þessir gífuryrtu ráðgjafar 
virðast ekki gera greinarmun á nafnvirði skuldar og raunvirði. Þ.e. þeir 
einblína á krónutölufjöldann. Svipaða sögu má segja af ýmsum aðilum sem 
koma fram í fjölmiðlum, blöðum, útvarpi og sjónvarpi. Hætt er við að þeir 
sem taka mest mark á svona umfjöllun sé lágtekjufólk, sem nýtur mestrar 
velferðar af framboði verðtryggðra lána. Það er mikilvægt hagsmunamál 
neytenda, skattborgara og sér í lagi lágtekjufólks að ríki leitist við að 
fjármagna sig með verðtryggðum langtímalánum og að almenningur hafi 
aðgang að slíkum lánum. Ef verðbólga verður há er það eini kosturinn og 
jafnvel þó verðbólga sé lítil getur það verið skynsamlegt. 
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Local food – Matur úr héraði 
 

Helgi Gestsson  
Kristín Helgadóttir 

 

Matvælaframleiðsla á Eyjafjarðarsvæðinu hefur um árabil verið ein af 
mikilvægustu atvinnugreinum svæðisins. Félagið Matur úr héraði var stofnað 
í samvinnu við matvælaklasa Vaxtarsamnings Eyjafjarðar. Það byggir á 
menningu og sögulegri ímynd svæðisins og er félaginu ætlað að standa fyrir 
og kynna svæðisbundna matvælaframleiðslu svæðisins undir auðkenninu 
Matur úr Eyjafirði.  

Svæðisbundin auðkenning hefur að mestu verið rannsökuð sem hluti 
markaðsfræða. Þar tengist saman notkun söluráðanna, þ.e. þeirra þátta sem 
stjórnendur ráða sjálfir notkun á og geta beitt við markaðsfærslu, og ímynd 
og auðkenni fyrirtækja, vöru, eða svæða. Að auki hefur innan ferðamálafræða 
aukist mjög fræðileg umfjöllun um tengsl ímyndar og auðkenna við 
markaðssetningu staða og svæða og það aðdráttarafl sem þessum tengslum 
fylgja. Í greininni verður byggt á umfjöllun fræðimanna um samval söluráða, 
auðkenni og auðkenningu og þá sérstaklega ímynd svæða og svæðisbundna 
auðkenningu. 

Svæðisbundin auðkenning er misjöfn eftir landfræðilegri staðsetningu 
hvers svæðis fyrir sig. Í Evrópu er notuð svæðisbundin skráning sem er ætlað 
að verja svæðisbundin matvæli hvers staðar fyrir sig, uppruna þess og nafn. Í 
Ameríku er notast við skrásett vörumerki og upprunamerkingar. Að auki er 
einnig sérstök leið, AVA, sem byggir á ströngum reglum sem notaðar eru við 
til að tengja og merkja vín framleiðslusvæði sínu.  

Klasastarf hefur verið notað hérlendis við að hrinda af stað svæðis-
bundinni auðkenningu matvæla en klasastarf svæða einkennist af því að 
einstök svæði þurfa að skilja og skilgreina sérstöðu sína. Þar taka aðilar innan 
sömu atvinnugreinar sig saman og skapa tengslanet og byggja upp samstarf 
fyrirtækja þrátt fyrir að þeir séu samkeppnisaðilar. Klasarnir hafa orðið til 
upp úr sjálfsprottnum jarðvegi nýsköpunarkerfa (innovation systems) sem síðan 
hafa þróast með aðstoð fyrirtækja, millifyrirtækja og opinberra aðila yfir í 
klasasprota sem nú stefna í það að hafa með sér samstarf. 
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Aðferðafræði 

Greinin byggir á rannsóknum úr lokaverkefni til B.Sc. gráðu í viðskipta-
fræðum sem annar greinarhöfundur vann síðasta vor og rannsóknarvinnu 
greinarhöfunda síðan þá. Rannsóknir lokaverkefnisins voru mestmegnis 
eigindlegar í formi viðtala, en einnig megindlegar rannsóknir í formi 
vettvangskönnunar auk þess að stuðst var við fyrirliggjandi gögn, viðhorfs-
kannanir hjá ferðamönnum og rýnihópakönnun sem fengin voru hjá 
Matvælasetri Háskólans á Akureyri og gerð á þeim megindleg greining. 
Skoðaðar voru heimasíður þátttakenda og þær greindar með tilliti til sýnileika 
auðkennis.  

Eigindlegu rannsóknirnar fólust í viðtölum sem tekin voru við aðila sem 
unnið hafa að verkefninu Matur úr héraði, eru félagsmenn eða hafa sérstakt 
fram að færa vegna verkefnisins. Hluti af þessum viðtölum voru ýmist unnin 
í samvinnu við Rannsóknamiðstöð ferðamála (RMF) á Akureyri eða eftir 
fyrirliggjandi viðtölum frá þeim. Hluta af þessum viðtölum tók annar greinar-
höfunda í samvinnu við RMF með starfsmanni þess. Einnig fékkst aðgangur 
að fyrirliggjandi viðtölum RMF sem tekin voru í desember 2008. 

Alls var við lokaritgerðina unnið úr 15 viðtölum, 5 fyrirliggjandi en 10 
tekin af öðrum greinarhöfundi einum eða með starfsmanni RMF.  

Vettvangskönnun var gerð þar sem farið var í verslunarmiðstöðina 
Glerártorg með mynd af merki félagsins Matur úr héraði. Myndin var sýnd 
gestum og gangandi þar af handahófi án þess að nafnið kæmi fram, til þess 
að greina hversu vel fólk þekki það. Lagðar voru þrjár spurningar fyrir. Fyrst 
var spurt „Þekkir þú þetta merki?“ og skráð hve margir þekktu það og hve 
margir þekktu það ekki . Þá var spurt „Ert þú héðan af svæðinu?“ til þess að 
aðgreina þá sem eru og eru ekki af Eyjafjarðarsvæðinu og að lokum var sýnd 
mynd með merkinu með nafni félagsins á og spurt, „Þekkir þú merkið með 
nafninu?“. 

Með lokaverkefnisrannsókninni var greind þróun samstarfs fyrirtækja um 
hið svæðisbundna auðkenni, Matur úr Eyjafirði, og lagt mat á það hvort 
auðkennið hafi haft jákvæð áhrif á matvælaframleiðslu svæðisins. 
Margflötungur auðkennis var notaður við greiningu á eðli og styrk auð-
kennisins auk þess sem mat er lagt á þroskaferil samstarfsins frá nýsköpunar-
neti til klasasamstarfs. 

Í sumar var unnið áfram að rannsókn á auðkenninu Local food - Matur 
úr héraði og sjónum beint að því hvernig væri háttað öðru samstarfi um 
svæðisbundin matvælaauðkenni og matvælaklasa hérlendis sem og um 
notkun erlendis á slagorðinu/auðkenninu Local food.  
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Svæðisbundin auðkenning 

Auðkenni er bæði það orðspor sem byggt er upp yfir langan tíma og sú 
ímynd sem varan eða þjónustan auk annars sem einkennir hana stendur fyrir 
í huga viðskiptavinar. Þetta er það sem kaupandinn býst við að fá í 
hendurnar þegar hann kaupir vöru og þjónustu (Kapferer, 2008). Kjarni 
auðkennis er sú ímynd sem talar til kaupandans og hefur áhrif á kaupvenjur 
hans (Keller, Heckler og Houston, 1998).  

Nafn auðkennis skiptir einnig miklu máli, það þarf að tengjast vörunni 
eða þjónustunni á einhvern hátt og það þarf að vekja upp löngun í vöruna 
eða þjónustuna sjálfa (Keller, Heckler og Houston, 1998). Til að nafnið virki 
þarf það að vera áberandi, aðgreinanlegt frá öðrum, kröftugt og traust-
vekjandi (Kapferer, 2008). Staðfærsla auðkennis er gerð með því að áhersla 
er lögð á einkennandi þætti þess sem eru frábrugðnir frá samkeppnisaðilum 
og aðlaðandi fyrir kaupandann. Þannig er verið að gefa kaupandanum sterka 
mynd af auðkenninu (Friðrik Eysteinsson, 2003). 

Auðkenning er notuð með markaðssetningarstarfsemi til þess að byggja 
upp hreint virði auðkennis og að ná þeirri staðfærslu sem stefnt er að (Keller 
og Lehman, 2005). Hollensen (2001) telur að auðkenning sé um margt 
svipuð staðfærslu vöru og hefur sett fram líkan um ferli auðkenningar.  

Ef markaðssetja á á mörgum mörkuðum hefur fyrirtæki oftast valið það 
að nota sama auðkennið á erlendum mörkuðum. Alþjóðaauðkenni er það 
þegar um er að ræða vöru sem hefur gott orðspor og er þekkt fyrir gæði sem 
er eins útfært fyrir alla markaði. Slík markaðssetning á einnig við þegar um 
svæðisbundið auðkenni er að ræða þegar auðkenni er tengt svæðinu þar sem 
varan er framleidd. Auðkennið tengist þá einnig þeim gæðum og kostum sem 
svæðið byggir á, auk þess að virka sem, sameiginleg auðkenni þeirra 
auðkenniseigenda sem notfæra sér hið svæðisbundna auðkenni (Phillips, 
2005; Hollensen, 2001). 

Kapferer (2008) hefur sett fram hugmynd um notkun margflötungs 
auðkennis (brand identity prism) við mat á styrk þess. Hann heldur því fram að 
ef að auðkenni á að ná að byggjast upp og halda styrk sínum þurfi þau að 
vera trú einkennum sínum. Hinar sex hliðar margflötungsins persónugera 
auðkennið og gera því kleift að standa sem sjálfstæð eining. Margflötungur-
inn er notaður til að staðfæra auðkennið, tilraun til að tengja saman einkenni 
framleiðanda/eiganda og ímynd viðskiptavinar. 

Svæðisbundin auðkenning getur verið mjög mikilvæg við að koma 
ákveðnum svæðum á kortið og styrkja markaðssetningu vara þess út fyrir 
svæðið. Ef svæði er þekkt af einhverju sérstöku sem hægt er að byggja á, svo 
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sem hreinleika, tærleika, vatni eða veiðum, er hægt að tengja það markaðs-
setningu og staðfærslu vöru og/eða auðkenna. Þekking á svæðinu getur svo 
aftur á móti aukist í gegnum vörur og þjónustu sem er unnið á svæðinu. 
Tíminn vinnur með auðkenninu vegna þess að eftir því sem svæðið verður 
þekktara eykst virði auðkennisins þar sem að æ fleiri þekkja það og geta tengt 
svæðið við vöruna eða vöruna við svæðið (Babcock og Clemens, 2004; 
Phillips, 2005). 

Þrjár leiðir eru helst notaðar til skrá svæðisbundin auðkenni og vernda 
þau frá því að aðrir framleiði vörurnar eða veiti þjónustuna undir sama heiti 
og með sömu tengingu við svæðið og notað hefur verið áður.  

Geographical index er skráningar- og staðfestingarform sem notað er í 
Evrópu og er notað til þess að kynna og vernda svæðisbundin einkenni 
einstakra landbúnaðarvara. Þennan staðal geta allir hæfir framleiðendur innan 
sérstaks svæðis landa innan Evrópusambandsins og Evrópska efnahags-
svæðisins notað. Þetta er í langflestum tilfellum notað fyrir matvælafram-
leiðslu (Babcock og Clemens, 2004; Lee og Rund, 2003).  

Skrásetningarkerfi vörumerkja er notað innan Bandaríkjanna og gildir þar 
líka fyrir svæðisbundnar auðkennaskráningar. Í Bandaríkjunum eru matvæli 
t.d. stimpluð „framleitt í Idaho“ og virkar það sem svæðisbundið auðkenni 
(Babcock og Clemens, 2004; Phillips, 2005).  

AVA (appellations) er til sem kerfi kenninafna. Kerfið á nær eingöngu við 
um víniðnaðinn Er þar talað um „kenninöfn af uppruna“ (appellations of 
origin). Til þess að geta talist AVA svæðisbundið auðkenni þarf framleiðandi 
að uppfylla þrjú skilyrði. Þessi skilyrði eru (Alcohol and tobacco tax and 
trade bureau, e.d.; Phillips, 2005); 

 
• Að minnsta kosti 75% magninu er framleitt úr landbúnaðar-

vörum sem ræktuð eru í héraðinu sem kenninafnið bendir til. 
• Vínið hefur verið framleitt að fullu og fullklárað innan marka 

svæðisins sem kenninafnið bendir til. 
• Vínið og framleiðslan fer í öllu eftir lögum og reglugerðum 

héraðsins sem kenninafnið bendir til. 
 
Kostir svæðisbundinnar auðkenningar eru að svæðisbundna auðkennið 

getur verið skilgreining á vörunni í huga viðskiptavinarins. Hann hefur 
fyrirfram mótaða hugmynd um það hvernig vörur koma frá þessu ákveðna 
svæði og veit því að hverju hann gengur. Auðkennin staðfesta að varan komi 
frá svæðinu sem langoftast hefur á sér orðspor fyrir einstök gæði á þessari 
matvöru. Vegna hinnar svæðisbundnu tengingar í huga hans, er viðskipta-
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vinurinn því oft tilbúinn til að greiða hærra verð fyrir vöruna. Þetta er meðal 
annars mjög mikilvægur þáttur í verðlagningu á víni (Phillips, 2005). 

Matur úr héraði 

Matarkistan Skagafjörður var samstarfsverkefni ferðamáladeildar Hólaskóla 
og sveitarfélagsins Skagafjarðar, sem var komið af stað árið 2003. Það fólst í 
rannsókn á að finna leið til að þróa matarferðaþjónustu (culinary tourism) í 
dreifbýli á Íslandi og um leið að vekja athygli á skagfirskri matvælaframleiðslu 
hérlendis og erlendis. Var þetta undanfari þess að farið var út í klasastarf í 
svæðisbundinni matvælaframleiðslu landsins árið 2004 (Matarkistan Skaga-
fjörður, e.d.).  

Eyfirska félagið Matur úr héraði – Local food, sem stofnað var í maí 2006 
á rætur sínar að rekja til starfs innan matvæla- og ferðaþjónustuklasa 
Vaxtarsamnings Eyjafjarðar. Er það eitt af mörgum fyrirtækjum/félögum 
sem hafa fengið styrk frá Vaxtarsamningi Eyjafjarðar (Atvinnuþróunarfélag 
Eyjafjarðar, e.d.). Á heimasíðu sinni lýsir það upptökusvæði sínu á eftir-
farandi hátt; „Eyjafjörður er í senn vagga matvælaframleiðslu, úrvinnslu og 
matreiðslu“. Með framtaki sínu hafa þeir að markmiði að „auka hróður 
eyfirskrar matarmenningar sem víðast um heiminn“ (Localfood, e.d.). 
Megintilgangur félagsins Matur úr héraði er að vinna að verkefni sem byggist 
á því að koma á fót merki sem notað verður af veitingahúsum og matvæla-
framleiðendum og vísar til eyfirskrar matargerðar og í eyfirskan uppruna 
matvælanna (Localfood, e.d).  

Félagið er liður í markaðssetningu og eflingu samstarfs þeirra aðila á 
Eyjafjarðarsvæðinu sem koma að matvælameðhöndlun á einhvern hátt. Því 
er ætlað að tengja saman eyfirska matvælaframleiðendur og veitingamenn og 
efla þá til að taka þátt í sýningum og viðburðum þar sem tækifæri gefast á að 
kynna eyfirsk matvæli og eldhús og þannig mætti telja. Forvígismenn Matar 
úr héraði telja að með tilkomu nýja merkisins opnist öllum aðilum í 
matvælagreininni á svæðinu möguleiki á að einkenna vörur sínar á skýran hátt 
upprunanum á Eyjafjarðarsvæðinu. Allir þeir sem starfa að matvæla-
framleiðslu eða veitingahúsarekstri geta þannig tengst félaginu og verkefninu. 

Af 27 félagsmönnum eru 6 framleiðendur landbúnaðarafurða, 3 framleið-
endur sjávarfangs, 3 framleiðendur drykkjavara, 7 veitingahús, 4 veitinga-
þjónusta/verslun og 2 upplifunaraðilar. Aðeins 2 aðilar af þessum 27 
félagsmönnum nýta sér það að setja merki félagsins á heimasíðu sína þannig 
að það sé áberandi og veki athygli.  
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Af viðhorfskönnum mátti ráða að innlendir ferðamenn þekkja ekki 
nægilega vel til matvælaframleiðslu á Eyjafjarðarsvæðinu. Þeir vilja vita 
hvaðan maturinn sem þeir eru að borða kemur. Sama gildir um erlenda 
ferðmenn. Erlendir ferðamenn frekar en innlendir ferðamenn eru miklir 
áhugamenn um svæðisbundinn mat og vilja frekar sjá hvaðan varan kemur 
sem verið er að kaupa og kynnast sögu réttarins sem borinn er fram á 
veitingastað. Erlendir ferðamenn, þá helst frá N-Ameríku og suður og mið 
Evrópu eru stór hluti af markhóp svæðisbundinna matvæla á Íslandi. 
Sýnileiki merkis Matar úr héraði (Local food) er ekki nægjanlegur. Alltof fáir 
innlendir aðilar kannast við það, þrátt fyrir það að fólk þekki nokkuð til 
félagsins. Merkið er einnig of lítið notað sem þýðir að erlendir ferðamenn 
verða ekki nægilega vel varir við tenginguna „Local food“ sem er að þeirra 
mati mjög áhugaverð. 

Þrátt fyrir það að Íslendingar séu mjög jákvæðir gagnvart Norðurlandi, 
Eyjafirði og Akureyri er ekki hægt að sjá fylgni með því hvar þetta jákvæða 
fólk er búsett á landinu og þannig finna áhugasamari markhóp af innlendum 
ferðamönnum en annan. Svo virðist vera að Íslendingar séu almennt 
jákvæðir gagnvart svæðinu. 

Greining á auðkenninu Local food - Matur úr héraði í gegnum marg-
flötung Kapferers (Kapferer, 2008) sýnir hvað auðkenninu er ætlað og hvaða 
tengsl það hefur við viðskiptavinina og hvernig þeir upplifa auðkennið. 
Veikleikar þess sjást þar greinilega. Ekki hefur tekist að kynna til leiks sterkt 
auðkenni sem nær að byggjast upp og halda styrk sínum. Hinar sex hliðar 
margflötungsins persónugera auðkennið og gera því kleift að standa sem 
sjálfstæð eining (sjá mynd 1). Margflötungurinn er notaður til að staðfæra 
auðkennið, tilraun til að tengja saman einkenni framleiðanda/eiganda og 
ímynd viðskiptavinar en svæðisbindingin, „localisminn“, virðist ná yfir of 
lítið landssvæði með of veikum samsvörunum. Auðkennið gæti því virkað 
sterkara á landsvísu í stað héraðstengingarinnar. 
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Mynd 1. Margflötungur auðkennis fyrir Local Food – Matur úr héraði 

Rannsóknin sýnir að félagið Matur úr héraði ber þess öll merki að 
byggjast á sterku nýsköpunarneti (innovation network). Starfssemin hefur frá 
upphafi byggt á tengslaneti Friðriks Vals Karlssonar og fyrirtækis hans. Net 
hans og samstarfsfélaga hans hefur gert starfsemina mögulega og mesta lífið 
hefur verið í því samstarfi. Hagur þess samstarfsnets hefur ráðið ferðinni. 
Hægt og rólega hefur Matur úr héraði verið að þróast yfir í klasa, þar sem 
fleiri net fyrirtækja hafa myndast og klasinn byrjað að nýta sér nýja 
möguleika. Sem klasi hefur Matur úr héraði gengið í flestar þær gildrur sem 
nýir klasar falla gjarnan í. Sameiginleg markmið þeirra eru nokkuð óljós, 
félagsmenn eru ekki alveg með á hreinu fyrir hvað félagið og merkið stendur, 
ákvarðanataka virðist ekki nægilega markviss og stjórnun klasans tekur ekki 
enn nægilega mikið mið af mismunandi staðblæ og þörfum félagsmanna. 
Þróun klasans er einnig í biðstöðu eins og er. Samstarf og upplýsingagjöf 
gengur vel á milli aðila í flestum tilfellum. Friðrik Valur Karlsson hefur verið 
sérstaklega duglegur að vinna með fyrirtækjum innan félagsins og kynna þau 
og félagið sjálft. Ekki er skortur á sterkum samstarfsaðilum í félaginu. Þá þarf 
klasinn einnig að virkja til samstarfs aðila utan nýsköpunarnets Friðriks Vals 
Karlssonar. Það er mjög mikilvægt í þeirri vinnu innan félagsins sem fer í 
hönd, að átta sig á þeirri breytingu sem verður að verða í þróun samstarfsins, 
og stefna á að klasinn geti eins fljótt og mögulegt er starfað á sjálfbæran hátt 
að styrkingu auðkennis svæðisins. 
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Íslenskir matvælaklasar 

Matvælaklasar hafa sprottið upp víða hérlendis og nú spanna átta klasar 
nokkurn vegin hringinn í kringum landið. Á Norðurlandi eru þrír klasar, í 
Skagafirði, Eyjafirði og Þingeyjarsýslu. Á austurlandi eru Austfirskar krásir og 
Matur úr ríki Vatnajökuls. Suðurland og Vestmannaeyjar eru saman í einum 
klasa, Vesturland sér og Vestfirðir einnig. Flestir hafa tekið matvælaklasann 
Matur úr héraði í Eyjafirði sér til fyrirmyndar og byggt starfsemi sína upp á 
svipaðan hátt og þar er gert þó þannig að sérkenni hvers klasa nýtur sín. Að 
auki eru samtökin Beint frá Býli sem hvetja til heimavinnslu og sölu afurða 
beint frá bændum tekin með í klasasamanburðinn þó þar sé ekki um hreint 
klasasamstarf að ræða. Til að greina þann mun sem er á íslensku matvæla-
klösunum var reynt að skoða starfsemi þeirra og skipulagsgerð. Við þá vinnu 
kom í ljós að samstarf og samvinna hefur einkennt störf matvælaklasana upp 
á síðkastið þar sem verkefnastjórar hvers klasa fyrir sig hittast reglulega og 
reyna þá að samræma reglur félaganna og viðmið. Allir teljast vera í 
klasasamstarfi nema Beint frá býli. Samþykkt lög og reglur eru til hjá öllum 
þeirra nema á Vestfjörðum. Í töflu 1 er gerður samanburður á töku félags-
gjalds, árlegri greiðslu og fjölda félaga. 

Tafla 1. Samanburður á töku félagsgjalds, árgjaldi og fjölda félagsmanna 

 
 
Allir klasarnir eru með eigin merki (logo). Hvorki Matvæli úr ríki 

Vatnajökuls né Beint frá býli notfæra sér einkennisorðin Local food eða 
Matur úr héraði í merki sínu sem allir hinir klasarnir nota í sínum merkjum. 
Samanburður á notkun heimasíðu, reglum um notkun merkis og skilyrðum 
um inngöngu er sýndur í töflu 2. 

 
 

Félag Heimasíða
Reglur um 
notkun merkis

Matur úr Eyjafirði Já Já
MúH - Þingeyjarsýsla Já Já
MúH - Austfirskar krásir Já Er í vinnslu hjá félagi
Matur úr ríki Vatnajökuls Já Er í vinnslu hjá félagi
MúH - Suðurland Nei Já
MúH - Vesturland Já Er í vinnslu hjá félagi
MúH - Vestfirðir Já Já
MúH - Skagafjörður Já Já

Beint frá býli Já Já

Skilyrði inngöngu
Allir sem starfa að matvælum á svæðinu
Allir sem starfa að matvælum á svæðinu
Skilyrði ekki tilbúin
Afurð af svæðinu, hefðir af svæðinu
Sunnlensk framleiðsla
Skilyrði ekki tilbúin
Afurð af svæðinu, hefðir af svæðinu
Allir sem starfa að matvælum á svæðinu
Lögaðilar sem stunda framleiðslu og sölu á 
heimaunnum afurðum á lögbýlum lögbýli
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Tafla 2. Samanburður á skilyrðum um inngöngu, reglum um notkun merkis 
og notkun heimasíðu 

 
 
Sú samræming sem orðið hefur á skipulagsgerð og skipulagi matvæla-

klasanna er mjög áhugaverð og styður niðurstöður og hugmyndir um að 
byggja upp auðkennið Local Food - Matur úr héraði sem sterkt landsauð-
kenni regnhlífarsamtaka matvælaklasa hérlendis. 

Erlendir matvælaklasar 

Til að skoða umfang erlendra matvælaklasa var leitað á leitarvefjum og 
vefsíðum með leitarorðunum local food, local-food, food clusters og food 
networks. Af 55 local food og local-food landsendingum á veraldarvefnum 
(hérlendis.is) fundust aðeins þrjú matvælatengd heimasvæði og fimm heima-
svæði með annars konar upplýsingum.  

Matvælaklasar eru mjög sterkir í Evrópu og eiga oft töluverða sögu. Ekki 
er þó alltaf sama skipulagning á starfsemi matvælaklasa í Evrópu eins þeirra 
sem eru hér á landi. Erlendis hafa þeir fengið á sig miklu víðfeðmari umfang 
en hér og eru oft mjög misjafnlega byggðir upp. Sem dæmi má nefna 
Öresund food network, eða matvælaklasa Öresund svæðisins, sem nær bæði 
yfir hluta Svíþjóðar og hluta Danmerkur. Þar er unnið meira á grundvelli 
þekkingarsamstarfs en samstarfs um framleiðslu eða viðskiptasamstarf 
(Öresund food network, e.d.). Matvælaklasinn er svo hluti af stærri regnhlífa-
samtökum (FINE) Food Innovation Network Europe, þar sem saman koma 
8 matvælaklasar úr Evrópu, frá Öresund (Danmörk/Svíþjóð), Hollandi, 
Skotlandi, Belgíu, Noregi, Póllandi, Ítalíu og Spáni (Fine, e.d.). Allir hinir 
klasarnir vinna á sama hátt og Öresund food network. 

Félag Er félagsgjald Upphæð pr. ár
Matur úr Eyjafirði Já 7.000/14.000
MúH - Þingeyjarsýsla Já 2.500/7.500/12.500
MúH - Austfirskar krásir Já 12.000
Matur úr ríki Vatnajökuls Já 50.000 per hlut eingr.
MúH - Suðurland Já 20.000 stofnfé eingr.
MúH - Vesturland nei X
MúH - Vestfirðir Já 17.000
MúH - Skagafjörður Nei X
Beint frá býli Já 5.500

Liggur ekki fyrir

Fjöldi félagsmanna
27
18
22
26

35
34
20
73
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Í Bretlandi er ekki ósvipuð uppbygging matvælaklasa og hérlendis. Flestir 
eru þeir litlir svæðisbundnir klasar sem eru þátttakendur í stærri svæðis-
bundnum klösum eða regnhlífasamtökum. Matvælaklasinn Berks, Bucks & 
Milton Keynes and Oxon Food group er staðsettur í Oxfordshire sýslu í 
Bretlandi og er regnhlífasamtök sem hýsir fleiri minni klasa (Berkshire, 
Buckinghamshire & Milton Keynes and Oxfordshire Food Group, e.d.).  

Þetta kerfi matvælaklasa á við um stóran hluta Bretlands. Má þar nefna til 
sögu klasana Food north west, sem eru regnhlífasamtök fyrir matvælaklasa í 
norð-vestur Bretlandi (Cheshire, Cumbria, Lancashire, Seafood Northwest 
og North west organic centre) og Heart of England Fine Food sem nær yfir 
stórt Vestur-Miðlandssvæði Bretlands (Herefordshire, Shropshire, 
Worchestershire, Staffordshire, Birmingham & Black country og Warwick-
shire). 

Erlendu klasarnir ná yfir mun stærra svæði en þeir íslensku og um leið er 
meira um það að matvælaklasar á stórum landsvæðum taki sig saman undir 
regnhlíf samtaka til þess að ná að kynna svæðisbundinn mat sinn enn betur 
um landið og út fyrir landsteinana.  

Þegar matvælaklasar landsins hafa samhæft sig að þessu leyti telja 
greinarhöfundar að kominn sé grundvöllur fyrir því að taka næsta skref sem 
er að stofna regnhlífafélag sem allir klasar landsins eru hluti af, localfood 
Iceland. Þar gæti hver klasi fyrir sig lagt áherslu á og kynnt sérstöðu sína, 
hefðir og matvælaframleiðslu meðan regnhlífasamtökin legðu áherslu á að 
kynna hefðir og sérstöðu íslenskrar matarmenningar  og matvælaframleiðslu 
erlendis.  

Lokaorð 

Af rannsókn um styrkleika auðkennisins Local Food – Matur úr héraði hjá 
matvælaklasa Eyjafjarðar mátti greina að auðkennið hafði ekki náð að öðlast 
styrk og sannfæringarmátt í augum ferðamanna og íbúa á Eyjafjarðarsvæðinu. 
Möguleikar Local food einkennisins komu fram hvort tveggja hjá ferða-
þjónustuaðilum, sem sáu möguleika á áhugaverðri tengingu við erlenda 
ferðamenn, sem og hjá erlendum ferðamönnum sem leituðust við að njóta 
Local food veitinga á ferðalagi sínu. Matur úr héraði virkaði ekki alveg eins 
áhugavert fyrir íslenska ferðamenn og erlenda en hefur sterka samkenndar-
tengingu í hugum matvælaframleiðenda og ferðaþjónustuaðila svæðisins. 
Þessir möguleikar virðast kröftugri fyrir landið allt heldur en landsvæðin ein 
og sér og því er ánægjulegt að sjá að sú þróun er eiga sér stað að langflestir 
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matvælaklasar sjá möguleika á samstarfi undir merkjum Local food – Matur 
úr héraði.  
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Hafa smáríki hlutverki að gegna í 
alþjóðlegu þróunar- og 

uppbyggingarstarfi? 
 

Hilmar Þór Hilmarsson 

 

Þessi grein fjallar um hvaða hlutverki smáríki eins og Ísland geta gegnt í 
alþjóðlegu þróunar- og uppbyggingarstarf í heiminum. Megin áhersla verður 
lögð á reynslu Íslands, en einnig vísað til hinna Norðurlandanna, sem hafa 
verið leiðandi á sviði þróunarmála alþjóðlega um árabil, og Eystrasalts-
ríkjanna, sem undanfarin ár hafa verið að stíga sín fyrstu skref í alþjóðlegri 
þróunarsamvinnu, aðallega með því að aðstoða nágrannalönd í suðri og 
austri, sem skemmra eru komin í efnahagslegri þróun og uppbyggingarstarfi. 

Hvað Ísland varðar mun greinin meðal annars fjalla um ný lög um 
alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands (Alþingi, 2008a) og þær skipulags-
breytingar, sem koma í kjölfarið m.a hjá utanríkisráðuneytinu. Auk þess 
verður rætt um áhrif alþjóðafjármálakreppunnar á þróunarmál á Íslandi og 
opinber framlög til þróunarmála. 

Fjallað verður um þróunaraðferðir þ.e. verkefnanálgun (project approach) og 
fjárlagastuðning (budget support), nýjustu stefnur í þróunarmálum á 
alþjóðavettvangi, árangur þróunarsamvinnu og samband efnahagsstjórnar og 
hagvaxtar. Rætt verður um sérstöðu Íslands og annarra smáríkja í alþjóðlegu 
þróunar- og uppbyggingarstarfi og samstarf (partnership) smáríkja og 
samhæfingu (coordination) við alþjóðafjármálastofnanir og önnur lönd (donors) 
sem veita þróunaraðstoð. Leitast verður við að leggja mat á hvernig smáríki 
geta best miðlað af reynslu sinni og þekkingu til þróunarríkja og nýmarkaða 
og hvernig samvinnu þeirra við alþjóðastofnanir og önnur lönd er best 
háttað. 

Loks verður rætt um hlutverk einkageirans í uppbyggingarstarfi í þróunar-
löndum og á nýmörkuðum (emerging markets), beina erlenda fjárfestingu, 
samstarfsmöguleika við alþjóðafjármálastofnanir við fjármögnun verkefna og 
áhættustýringu og mikilvægi bætts viðskipta- og fjárfestingaumhverfis fyrir 
einkageirann til að stuðla að auknum hagvexti. Á tímum alþjóðafjármála-
kreppu er mikilvægt að einkageirinn haldi áfram að fjárfesta í þróunarlöndum 
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og á nýmörkuðum og getur samstarf við alþjóðafjármálastofnanir verið 
fýsilegur kostur til að draga úr áhættu, ekki síst fyrir fjárfesta frá smáríkjum. 

Þátttaka smáþjóða í alþjóðlegu þróunar- og 
uppbyggingarstarfi 

Þrjú Norðurlandanna (Danmörk, Noregur og Svíþjóð) hafa lengi verið 
leiðandi í alþjóðlegu þróunar- og uppbyggingarstarfi í heiminum. Þau standa 
öll fyrir öflugu tvíhliða þróunarstarfi og þrátt fyrir smæð sína hafa þau haft 
sig mikið í frammi á vettvangi alþjóðafjármálastofnana. Eystrasaltsríkin sem 
hlutu sjálfstæði við fall Sovétríkjanna 1991 hafa farið í gegnum umfangsmikla 
nútímavæðingu. Þegar núverandi fjármálakreppa hófst höfðu þau öll hafið 
umbreytingaferli sitt úr því að vera þiggjendur í marghliða þróunarstarfi í að 
vera veitendur. Á vettvangi Alþjóðabankans og Endurreisnar- og þróunar-
banka Evrópu (EBRD) starfa þau náið með Norðurlöndunum. Kreppan 
mun eflaust tefja þetta ferli en tæpast í mörg ár.  

Öll Eystrasaltsríkin hafa fyrir nokkrum árum komið á fót tvíhliða 
þróunarstarfi sem utanríkisráðuneyti þeirra sjá um. Eins og vænta má beinist 
þróunaraðstoð þeirra einkum að löndum lengra til suðurs og austurs sem 
skemmra eru komin í nútímavæðingu sinni en Eystrasaltsríkin. Eistland er 
þegar orðið hátekjuland en Lettland og Litháen sem enn eru miðtekjulönd 
eru nálægt hátekjumörkum eins og þau eru skilgreind af Alþjóðabankanum 
(World Bank, 2008). Þau lönd sem Eistland leggur áherslu á að aðstoða eru 
Afganistan, Georgía, Moldavía, og Úkraína (Ministry of Foreign Affairs, 
Estonia, 2009). Lettland valdi Hvíta-Rússland (Belarus), Georgíu, Moldavíu, 
og Úkraínu (Ministry of Foreign Affairs, Latvia, 2009). Að lokum valdi 
Litháen Afganistan, Írak, Hvíta-Rússland (Belarus), Moldavíu, Úkraínu, 
Rússland, Georgíu og Armeníu (Ministry of Foreign Affairs, Lithuania, 
2009). Þessu er ólíkt farið með Norðurlöndin sem leggja nú vaxandi áherslu á 
Afríku.  

Alþjóðlega fjármálakreppan hefur verið Eystrasaltsríkjunum erfið, 
sérstaklega á þetta við um Lettland, en árangur þeirra í efnahagsuppbyggingu 
síðan 1991 verður ei að síður að teljast mikill og hafa þessi lönd, sem öll eru 
aðilar að Evrópusambandinu og NATO, mörgu að miðla til nágranna-
ríkjanna í suðri og austri. Eystrasaltsríkin voru öll aðeins sýslur í Sovét-
ríkjunum þegar þau hlutu sjálfstæði og þurftu því að byggja stjórnkerfi sitt 
upp nánast frá grunni. Þau hafa mikla reynslu í að byggja upp, umbreyta og 
styrkja stofnanir, og hafa öll tekið upp markaðshagkerfi og eru lýðræðisríki. 
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Auk þess geta þau miðlað af þekkingu sinni og reynslu af aðlögun að 
Evrópusambandinu til þeirra ríkja sem þau aðstoða, sem eru hluti af Evrópu, 
og stefna að ESB aðild. Önnur ríkin, sem þau aðstoða, hafa líka hagsmuni af 
bættum og auknum samskiptum við ESB. Reynsla Eystrasaltsríkjanna af 
aðlögun að og aðild að NATO gæti líka verið áhugaverð fyrir ríkin sem þau 
veita tvíhliða þróunaraðstoð. Ljóst er að núverandi fjármálakreppa mun um 
skeið hafa áhrif á getu Eystrasaltsríkjanna til að aðstoða nágrannalönd sín. 
Það var hinsvegar mikilvæg og táknræn ákvörðun fyrir þau að ákveða að 
veita öðrum löndum aðstoð og með þessu samstarfi stuðla þau einnig að 
stöðugleika í Austur-Evrópu og Asíu, sem er einnig þeirra eigið hagsmuna-
mál. Eystrasaltsríkin hafa ekki úr miklu fjármagni að spila, en leggja öll 
áherslu á að miðla af nýlegri reynslu sinni með tækniaðstoð og upplýsinga-
miðlun og stuðningi við verkefni tengd menntun og þjálfun (capacity building). 
Að þessu leyti gætu þau verið Íslandi fyrirmynd. 

Staða þróunarmála á Íslandi 

Þátttaka og framlög til þróunarmála hafa lengi verið hornreka hjá íslenskum 
stjórnvöldum og seint verður sagt að rýr framlög til þessa málaflokks og lítil 
þátttaka í umræðum um efnahagsumbætur í þróunarlöndum hafi orðið 
íslenskum stjórnmálamönnum eða íslensku þjóðinni til sóma á alþjóða-
vettvangi. Skemmst er að minnast ræðu utanríkisráðherra á Allsherjarþingi 
Sameinuðu þjóðanna 2006 þar sem ráðherrann endurtók 35 ára gamalt 
loforð um að framlög Íslands til þróunarmála skildu verða 0,7 % af vergum 
þjóðartekjum (Alþingi, 1971; Utanríkisráðuneytið, 2006). Sennilega hefði 
verið hyggilegra að nefna ekki þetta gamla loforð á þessum vettvangi. Svo 
virðist sem þátttaka Íslendinga í alþjóðsamstarfi hafi lengi tengst málum þar 
sem Íslendingar höfðu sjálfir beina efnahagslega hagsmuni (Baldur Þórhalls-
son, 2005). 

Marghliða þróunarmál eru að mestu á ábyrgð utanríkisráðuneytisins. Sé 
litið á framlög til marghliða þróunarmála undanfarin ár er áhersla á stofnanir 
Sameinuðu þjóðanna mest áberandi. Einnig eru framlög til Alþjóðabankans 
stór liður, aðallega fastaframlag til einnar af fimm stofnunum hans, þ.e. 
Alþjóðaframfarastofnunarinnar (IDA). Athygli vekur að utanríkisráðuneytið 
sinnir aðeins einni alþjóðafjármálastofnun í heiminum, þ.e. Alþjóða-
bankanum. Málefni Endurreisnar- og þróunarbanka Evrópu (EBRD) eru hjá 
viðskiptaráðuneytinu. Ísland er ekki aðili að svæðabundnum alþjóðafjármála-
stofnunum, svo sem Þróunarbanka Afríku (AfDB), Þróunarbanka Asíu 
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(AsDB) og Þróunarbanka Ameríku (IDB). Íslensk stjórnvöld vanrækja þær 
alþjóðafjármálastofnanir, sem Ísland er aðili að, en hafa ekki athugað aðild að 
öðrum mikilvægum stofnunum. Í tvíhliða þróunarmálum er enn megin-
áhersla á svokallaða verkefnanálgun, þ.e. á smáverkefni með takmarkaðri 
samvinnu við aðrar tvíhliða og marghliða þróunarstofnanir. 

Ný lög og stjórnskipulag hjá utanríkisráðuneytinu 

Þann 11. september 2008 samþykkti Alþingi ný lög um alþjóðlega þróunar-
samvinnu Íslands (Alþingi, 2008a). Lögin eru frekar almenn og rýr að 
innihaldi. Varðandi yfirstjórn alþjóðlegrar þróunarsamvinnu Íslands kýs 
Alþingi sjö fulltrúa til setu í Þróunarsamvinnunefnd. Óljóst er hvaða 
hlutverki þessi nefnd á að gegna og hvernig hún á að starfa, en í lögunum er 
talað um að nefndin eigi að tryggja „aðkomu fulltrúa þingflokka að 
stefnumarkandi umræðu og ákvörðunum ráðherra um þróunarsamvinnu til 
lengri tíma.“ (Alþingi, 2008a, 2. gr.) Auk þess er sett á fót Samstarfsráð um 
alþjóðlega þróunarsamvinnu með 17 fulltrúum. Samstarfsráðið skal sam-
kvæmt lögunum „sinna ráðgefandi hlutverki við stefnumarkandi ákvarðana-
töku.“ (Alþingi, 2008a, 4. gr.). Samkvæmt lögunum á ráðið að koma saman 
að lágmarki tvisvar á ári. Lítil reynsla er komin á starfsemi ráðsins og hefur 
það aðeins komið saman einu sinni þegar þetta er ritað (ÞSSÍ, 2009a). 

Í kjölfar nýrrar lagasetningar hefur utanríkisráðuneytið svo komið á fót 
Stýrihóp um þróunarsamvinnu. Ólíkt Þróunarsamvinnunefndinni og 
Samstarfsráðinu kemur þessi hópur reglulega saman. Undarlegt er þó að 
hvergi er getið um Stýrihópinn í nýju lögunum og þar af leiðandi ekkert sagt 
um hlutverk hans.  

Utanríkisráðuneytið hefur sett á fót þróunarsamvinnusvið sem á að hafa 
yfirsýn yfir þróunarsamvinnu Íslands. Þó er ljóst að Þróunarsamvinnu-
stofnun Íslands er enn sjálfstæð stofnun, og mikilvæg stofnun eins og 
Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu heyrir undir viðskiptaráðuneytið en 
ekki utanríkisráðuneytið. Auk þess hefur utanríkisráðuneytið af einhverjum 
ástæðum falið Útflutningsráði Íslands að sjá um samskipti við þær stofnanir 
Alþjóðabankans sem sinna einkageiranum, þ.e Alþjóðalánastofnuninni (IFC) 
og Fjölþjóðlegu fjárfestingarábyrgðastofnuninni (MIGA). Þetta er 
sérkennileg ráðstöfun en samt hefur Útflutningsráði Íslands tekist að koma á 
samstarfi við þessar stofnanir og meðal annars haldið opna fundi hér á landi 
með fulltrúum Alþjóðalánastofnunarinnar sem meðal annars rannsaka 
viðskipta- og fjárfestingaumhverfi í þróunarlöndum og á nýmörkuðum. Slík 
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upplýsingamiðlun er mikilvæg fyrir íslensk fyrirtæki sem stunda alþjóða-
viðskipti og erlendar fjárfestingar.  

Eins og fram hefur komið hér að framan virðast íslensk stjórnvöld eiga í 
erfiðleikum með að láta það kerfi sem lýst er í nýju lögunum starfa eðlilega. 
Þegar frumvarp að núgildandi lögum var í undirbúningi var samin greinar-
gerð í utanríkisráðuneytinu sem bar titilinn „Skipulag þróunarsamvinnu 
Íslands innan utanríkisráðuneytisins. Greinargerð með tillögum til utanríkis-
ráðherra“ (Utanríkisráðuneytið, 2008). Í greinargerðinni segir meðal annars 
„Við upplýsingaöflun hefur hins vegar skipulag þróunarsamvinnu annarra 
landa ekki verið haft til viðmiðunar nema að mjög litlu leyti...“ (Utanríkis-
ráðuneytið, 2008, bls. 3). Ætla má að frumvarpið sé að miklu leyti grund-
vallað á þessari greinargerð og er mjög miður að reynsla annarra landa skuli 
ekki hafa verið skoðuð rækilega við undirbúning frumvarpsins og raunar bar 
frumvarpið og svo lögin þess merki. Þarna hafa verið gerð mistök innan 
ráðuneytisins og nauðsynlegt er að höfundar frumvarps eins og þessa þekki 
af eigin raun starfsemi og starfshætti bæði tvíhliða og marghliða þróunar-
stofnana.  

Íslensk efnahagsmál og áhrifin á þróunarsamvinnu Íslands 

Í kjölfar þeirrar alþjóðlegu fjármálakreppu sem skall á árið 2008 og hruns 
íslenska bankakerfisins hafa alvarlegir veikleikar í íslenskri stjórnsýslu komið í 
ljós. Óreiðan í efnahagsmálum þjóðarinnar er að stórum hluta afleiðing af 
uppsöfnuðum vanda margra ára sem opinberast þegar ytri aðstæður breytast 
skyndilega og reynir á innviði íslensks stjórnkerfis. 

Þó Ísland hafi lengi verið eftirbátur Norðurlandanna í framlögum til 
þróunarmála hafa framlögin ei að síður verið að aukast undanfarin ár. Þó er 
varla við öðru að búast en að úr framlögum til þessa málaflokks dragi vegna 
alþjóðlegar fjármálakreppu og enn verra ástands íslensks efnahagslífs en 
tíðkast meðal annarra þróaðra ríkja í heiminum. Heildarframlög til þróunar-
samvinnu voru samkvæmt utanríkisráðuneytinu 4.308 milljónir kr. árið 2008 
og áætluð framlög fyrir 2009 eru 4.016 milljónir kr. Þessi samdráttur er þegar 
að koma fram í tvíhliða þróunarsamvinnu með því að loka þremur 
skrifstofum Þróunarsamvinnustofnunar Íslands í Sri Lanka, Nicaragua á 
þessu ári og í Namibíu á því næsta (ÞSSÍ, 2009b).  

Raunar má segja að vegna smæðar sinnar hafi aldrei verið skynsamlegt 
fyrir ÞSSÍ að starfa í þremur heimsálfum og vera má að óskhyggjan um að 
hljóta sæti í Öryggisráði Sameinuðu þjóðanna hafi virkað sem hvati til að 
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hefja starfsemi í Asíu og Ameríku. Enn leggur Utanríkisráðuneytið áherslu á 
framlög til Sameinuðu þjóðanna og samkvæmt áætlun frá utanríkisráðneytinu 
eiga framlög til ýmissa stofnana þeirra að aukast úr 470 milljónum króna fyrir 
árið 2008 í 570 milljónir kr. 2009 (framlög til háskóla Sameinuðu þjóðanna 
eru ekki meðtalin). Vandinn undanfarin ár hefur því ekki fyrst og fremst 
verið lítið fjármagn til þróunarmála, heldur röng forgangsröðun og furðulegt 
val samstarfsstofnana og samstarfslanda.  

Flest verkefni sem eru studd hjá Sameinuðu þjóðunum eru ekki unnin af 
Íslendingum og þar nýtist íslensk sérþekking lítið. Á meðan vanrækja íslensk 
stjórnvöld alþjóðafjármálastofnanir sem t.d. gætu gert mögulegt fyrir 
Íslendinga að koma þekkingu sinni og reynslu við nýtingu á endurnýjanlegum 
orkugjöfum betur á framfæri við þróunarríki og aðstoðað við fjármögnun og 
áhættustýringu verkefna á þessum mörkuðum. Framlög til háskóla Samein-
uðu þjóðanna geta verið gagnleg, en þau nýtast ekki íslenskum fyrirtækjum 
sem leggja í fjármagnsfrekar langtíma framkvæmdir á áhættusömum 
nýmörkuðum. Við slíkar framkvæmdir þarf oft samstarf við alþjóðafjármála-
stofnanir eins og t.d. Þróunarbanka Asíu (AsDB).  

Stjórnvöld þurfa að skýra út fyrir almenningi hvernig þessi ákvörðun um 
starfsemi ÞSSÍ í þremur heimsálfum var tekin og hvað hún kostaði. Á sama 
hátt þarf að gera grein fyrir þeim kostnaði sem hlaust af framboðinu til 
Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. 

Fjárlagastuðningur og mikilvægi bættrar efnahagsstjórnar 

Alþjóðasamfélagið leggur nú aukna áherslu á að þróuð ríki og alþjóða-
stofnanir beini aðstoð sinni að minnsta kosti að hluta beint í ríkissjóð/fjárlög 
þróunarríkja, þ.e. veiti svokallaðan fjárlagastuðning (budget support). Um leið 
eiga þróunarstofnanirnar í viðræðum við ríkisstjórnir þróunarríkja um bætta 
efnahagsstjórn. Vaxandi áhersla hefur verið lögð á að landið sem aðstoðina 
þiggur taki aukna ábyrgð og leiði viðræðurnar og er þá gjarnan talað um 
eignarhald landsins (country ownership) á þeirri stefnu sem endanlega er tekin. 
Með umræðum um efnahagsumbætur og þeirri ráðgjafaþjónustu sem 
venjulega fylgir geta þróuð lönd haft mótandi áhrif á efnahagsstefnu 
þróunarlanda og miðlað af sinni reynslu. Fjárlagastuðningur er háður 
skilyrðum (conditions) um framkvæmd þeirra umbóta sem samið hefur verið 
um. Hluti af umræðum um umbætur í efnahagsmálum er bætt viðskipta- og 
fjárfestingaumhverfi fyrir fyrirtæki á nýmörkuðum. Slíkt er gert m.a. til að 
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örva alþjóðaviðskipti og erlenda fjárfestingu, sem er ein megin forsenda 
hagvaxtar í þróunarlöndunum. 

Ný lög um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands hefðu þurft að kveða 
skýrt á um hvort utanríkisráðuneytið og ÞSSÍ geta tekið þátt í fjárlaga-
stuðningi við þróunarlönd eða ekki. Öll Norðurlöndin nema Ísland veita 
slíkan stuðning við þróunarlönd í dag og taka þátt í viðræðum við þróunar-
löndin um efnahagsumbætur. Fullyrða má að sú stefna ÞSSÍ að framkvæma 
þróunaraðstoð aðeins á grundvelli verkefnanálgunar sé mjög hamlandi fyrir 
stofnunina og útilokar eðlilegt samstarf hennar við aðrar tvíhliða og 
marghliða þróunarstofnanir.  

Núgildandi lög kveða á um að fylgja „þeim kröfum um meðferð og 
vörslu fjármuna á sviði þróunarsamvinnu sem Ríkisendurskoðun gerir“ 
(Alþingi, 2008a, gr. 8). Óljóst er hverjar þessar kröfur eru og hversu takmark-
andi þær kunna að vera fyrir þátttöku Íslands í samstarfi við tvíhliða þróunar-
stofnanir annarra landa og/eða marghliða stofnanir sem Ísland er aðili að. 
Rétt er að vekja athygli á því að Ísland tekur nú þegar þátt fjárlagastuðningi í 
gegnum framlög sín til Alþjóðabankans. Þessi fyrirvari í lögunum er því 
óskiljanlegur ef hann á í framkvæmd aðeins að gilda um tvíhliða þróunar-
samvinnu. 

Nokkurs misskilnings virðist gæta hjá íslenskum stjórnvöldum um hvað 
fjárlagastuðningur er. Í athugasemdum við frumvarpið sem varð að lögum 
11. september 2008 segir m.a „Þegar þessi leið (þ.e. fjárlagastuðningur) er 
valin í þróunarsamvinnu Íslands þarf að tryggja að framlagið verði örugglega 
nýtt til verkefna í þróunarsamvinnu og þarf framlagið að vera háð því 
skilyrði“ (Alþingi, 2008b). Þessi athugasemd sýnir að höfundar frumvarpsins 
skilja ekki eðli fjárlagastuðnings en í honum fellst að framlög allra þeirra 
landa og stofnana sem veita slíkan stuðning rennur beint í fjárlög/ríkissjóð 
viðtökulandsins. Eftir það er augljóslega ekki hægt að rekja hvernig viðtöku-
landið ver framlögum einstakra landa eða stofnana. 

Auðvitað þurfa íslensk stjórnvöld að leggja mat á það hverju sinni hvort 
skynsamlegt sé að veita samstarfslandi fjárlagastuðning. Markmiðið er að ná 
fram betri efnahagsstjórn sem síðan leiðir til hagvaxtar sem svo skapar 
grundvöll til að minnka fátækt. 

Enn er deilt um samband góðrar efnahagsstjórnar og hagvaxtar og um 
samband hagvaxtar og minnkunar fátæktar í þróunarríkjum og hafa ýmsir 
fræðimenn fjallað um þetta á undanförnum árum og áratugum. Fræg er 
rannsókn Burnside og Dollar sem sýndi að þróunaraðstoð skilar aðeins 
hagvexti í löndum, sem hafa góða efnahagsstjórn (good economic policy) 
(Burnside og Dollar, 2000). Burnside og Dollar drógu meðal annars þá 
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ályktun, að til þess að auka mætti áhrif þróunaraðstoðar á hagvöxt þróunar-
ríkja þyrfti að leggja aukna áherslu á að skilyrða þróunaraðstoð við góða 
efnahagsstjórn í viðkomandi þróunarríki. Fleiri fræðimenn hafa gert sambæri-
legar rannsóknir og komist að svipuðum niðurstöðum meðan aðrir draga 
niðurstöður rannsókna Burnside og Dollars nokkuð í efa (sjá t.d. Easterly, 
Levine og Roodman, 2004). Easterly, Levine og Roodman afneita niður-
stöðum Burnside og Dollars ekki alfarið en benda á að frekari rannsókna sé 
þörf. Ólíklegt er að endanleg niðurstaða fáist í þetta mál á næstunni eða að 
töfralausnir finnist. Þó verður að telja líklegt að hagkerfi, sem hafa trausta 
efnahagsstjórn, eru opin fyrir viðskiptum við önnur lönd, stunda 
markaðsbúskap, hafa lög og reglugerðir sem skapa heilbrigt umhverfi fyrir 
einkageirann, aðhald í ríkisfjármálum, hóflega skuldabyrði, stöðugt verðlag, 
heiðarleika og lýðræði, vaxi hraðar en hagkerfi þar sem efnahagsstjórn er í 
ólestri og spilling er ríkjandi (sjá t.d. Rajan, 2005). Einnig verður að telja 
líklegt að fjárfesting í mennta- og heilbrigðismálum bæti ekki aðeins lífskjör 
fólks heldur örvi hagvöxt til lengri tíma. 

Fjárfesting í þróunarlöndum, arðsemi og áhætta 

Í núgildandi lög um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands vantar ákvæði um 
samvinnu við einkageirann. Alþjóðafjármálastofnanir, sem Ísland er aðili að, 
hafa í áratugi starfað náið með einkageiranum í mörgum þróunarríkjum og 
augljóst er að einkageirinn gegnir mikilvægu hlutverki í efnahagsuppbyggingu 
margra þróunarríkja.  

Þegar íslensk fyrirtæki fjárfesta t.d. í orkumálum á nýmörkuðum hafa þau 
takmarkaða möguleika á að leita eftir samvinnu við alþjóðafjármálastofnanir 
sem sérhæfa sig í fjármögnun og áhættusýringu á þessum svæðum. Að vísu 
geta þau leitað til Alþjóðabankans, en þá geta þau haft veikari samkeppnis-
stöðu þar sem aðeins um einn aðila er að ræða, sem þau geta starfað með, á 
meðan fyrirtæki frá öðrum Norðurlöndum hafa val. Auk þess skipta 
alþjóðafjármálastofnanir með sér verkum; t.d. er Þróunarbanki Asíu virkur í 
orkugeiranum í Asíu sem gæti opnað dyr fyrir íslensk fyrirtæki til viðbótar við 
þær sem Alþjóðabankinn hugsanlega getur opnað. 

Löngu er tímabært að skoða aðild Íslands að svæðabönkunum þremur 
(þ.e. AsDB, IDB og AfDB) meðal annars til að styrkja alþjóðavæðingu 
íslenskra fyrirtækja. Þetta er mikilvægt í ljósi þess að íslenskir fjárfestar hafa 
verið með fyrirætlanir um stórar fjárfestingar, sérstaklega í orkumálum, í 
löndum sem geta talist áhættusöm og má því ætla að þjónusta þessara 
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stofnana geti haft meiri þýðingu fyrir íslensk fyrirtæki en áður var. Nýleg 
dæmi um lönd sem íslenskir fjárfestar hafa skoðað eru Djibouti, Indónesía, 
Filippseyjar og Kína.  

Ljóst er að eftirspurn eftir rafmagni á næstu árum og áratugum mun vaxa 
mikið og langmest á nýmörkuðum (sjá t.d. Tooman, 2004). Þessi þróun getur 
skapað mikla möguleika fyrir íslenska fjárfesta og sérfræðinga í orkumálum. 
Jafnframt er ljóst að aukin áhætta getur fylgt fjárfestingu yfir landamæri (sjá 
t.d. Meldrum, 2000). Þetta á sérstaklega við þegar fjárfest er á nýmörkuðum í 
verkefnum sem hafa langan endurgreiðslutíma. Ein leið fjárfesta til þess að 
draga úr þessari áhættu er samstarf við þær alþjóðafjármálastofnanir sem 
nefndar hafa verið hér að framan. Þeir atburðir, sem átt hafa sér stað á 
Íslandi undanfarið, hafa vonandi kennt íslenskum stjórnvöldum eitthvað um 
mikilvægi þess að stýra áhættunni af erlendum fjárfestingum. 

Lokaorð 

Íslensk stjórnvöld þurfa að endurskipuleggja þátttöku sína í þróunarmálum 
frá grunni. Ekki nægir að stofna nefndir og ráð og færa til box í skipuriti 
utanríkisráðuneytisins. Ísland þarf að sína meiri samstarfsvilja og taka upp 
aukið samstarf við tvíhliða stofnanir annarra landa og við alþjóðafjármála-
stofnanir. Með því að taka þátt í fjárlagastuðningi í völdum löndum í 
samvinnu og samráði við alþjóðasamfélagið getur Ísland haft meiri áhrif og 
miðlað betur af reynslu sinni, bæði því sem vel hefur verið gert en einnig af 
mistökum sem gerð hafa verið hér á landi. Efnahags- og stjórnsýsluumbætur 
skipta miklu en einkageirinn hefur einnig mikilvægu hlutverki að gegna.  

Íslensk stjórnvöld gerðu mistök við val samstarfslanda ÞSSÍ. Óheppilegt 
og óhagkvæmt var fyrir svo litla stofnun að starfa samtímis í þremur 
heimsálfum. Áherslan á framlög til stofnana Sameinuðu þjóðanna virðist enn 
bera keim af draumum um sæti í Öryggisráðinu. Á sama tíma eru stofnanir 
Alþjóðabankans vanræktar og aðild að svæðabönkunum ekki skoðuð. 

Alþjóðasamfélagið hefur vaxandi áhuga á nýtingu endurnýjanlegra 
orkugjafa og á því sviði hafa Íslendingar af mikilli reynslu og þekkingu að 
miðla. Svo vill til að jarðhiti er að verulegu leyti á svæðum þar sem 
áhættusamt er að fjárfesta. Íslensk fyrirtæki og það land, sem fjárfest er í, gæti 
haft verulegan hag af því af fjárfestingum verði, en án skynsamlegar 
áhættustýringar geta fjárfestingar íslenskra fyrirtækja orðið bæði fyrir-
tækjunum og íslensku hagkerfi hættulegar. Þetta er ekki síst vegna þess að 
framkvæmdir í orkugeiranum eru oft fjármagnsfrekar og hafa langan 
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endurgreiðslutíma. Með því að vanrækja samskipti við þær alþjóða-fjármála-
stofnanir, sem Ísland er aðili að, og kanna ekki aðild að öðrum alþjóða-
fjármálastofnunum, hafa íslensk stjórnvöld takmarkað möguleika einka-
geirans á að lágmarka áhættu sína í þróunarlöndum. Í ljósi reynslunnar ættu 
íslensk stjórnvöld að gera þá kröfu til einkageirans, að ekki sé tekin óþörf 
áhætta sem gæti komið sér illa fyrir þjóðfélagið í heild. 
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Millistjórnendur sem leiða umbótastarf 
og nýsköpun 

 
Inga Jóna Jónsdóttir 

 

Óteljandi bækur og greinar eru skrifaðar um stjórnun og forystu. Í því 
samhengi hefur kastljósinu hin síðari ár verið beint að hlutverki og framlagi 
þeirra sem stjórna og leiða umbótastarf og meiriháttar breytingar sem jafnvel 
standa undir því að kallast nýsköpun. Lítt er gerður greinarmunur á þeim 
sem eru í hlutverki æðstu stjórnenda og leiðtoga fyrirtækis eða stofnunar og 
þeirra sem hér kallast millistjórnendur. Millistjórnendur heyra undir stjórnendur 
á efsta stjórnunarstigi, þ.e. forstjóra og framkvæmdastjóra en eru yfirmenn 
annarra starfsmanna og þeirra sem stýra verkefnum og starfsemi í 
framlínunni sem mætir viðskiptavinum (sjá t.d. Ireland, 1992; Staehle og 
Schirmer, 1992; Franzén, 2004). Hvort millistjórnendur eru yfirmenn 
framlínu- og verkefnastjórnenda, þ.e. hvort um fleiri stjórnunarlög er að ræða 
fer eftir því hvaða skipulagsheild og atvinnugrein á í hlut. Nonaka og 
Takeuchi (1995) sjá millistjórnendur sem mikilvæga tengibrú eða „strategic 
knot“ sem bindur framlínustjórnendur og starfsfólk sem oft starfar í 
„kaotískum“ hvunndagsveruleika við þá sýn og áfangastaði sem yfirstjórnin 
ætlar að ná.  

Millistjórnendur hafa lítt verið viðfangsefni rannsakenda. (Hornsby, 
Kuratko og Zahra, 2002). En á tíunda áratug 20. aldar fóru ýmsir fræðimenn 
að vekja athygli á að hlutverk millistjórnenda væri að breytast í takt við 
breytingar á samfélögum og rekstrarumhverfi skipulagsheilda (sjá t.d. 
Dopson, Risk og Stewart, 1992; Floyd og Wooldridge, 1994; Nonaka og 
Takeuchi, 1995; Brubakk og Wilkinson, 1996). Floyd og Wooldridge (1994) 
héldu sérstaklega á lofti mikilvægi millistjórnendahópsins ekki aðeins þegar 
kemur að innleiðingu nýrrar stefnu heldur ekki síður sem mikilvægum aðilum 
að og þátttakendum í stefnumótuninni. Sömuleiðis bentu þekktir hugsuðir 
og fræðimenn á sviði frumkvöðlafræða og nýsköpunar eins og Quinn (1985), 
Drucker (1985) og Nonaka og Takeuchi (1995) á millistjórnendur sem 
lykilgerendur þegar kemur að því að kveikja sjálfir hugmyndir eða skapa 
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skilyrði til að þróa nýjar hugmyndir sem gætu orðið að varanlegri nýbreytni í 
starfsemi skipulagsheilda (facilitate corporate entrepreneurship).  

Í þessari grein verður breytt hlutverk og framlag millistjórnenda til 
skoðunar. Tilgátur um að millistjórnendur séu lykilgerendur í tengslum við 
umbóta- og nýsköpunarstarf verða rýndar. Rætt verður hvað felst í 
umbótastarfi annars vegar og nýsköpun hins vegar. Í því samhengi verður til 
umræðu hvort ólíkar nálganir eða stefnur og lærdómsferli búi þar að baki. 
Tilgangurinn er að finna fræðileg viðmið sem nýtast sem linsa við könnun á 
upplifun og reynslu millistjórnenda í hefðbundnum þjónustugeirum og 
möguleikum og athöfnum þeirra við að leiða gæðaumbætur og varnalega 
nýsköpun. Fáar gagnastuddar rannsóknir hafa verið gerðar á reynslu og 
framlagi millistjórnenda sem leiðtoga skapandi lærdómsferlis og nýsköpunar. 
Síðastliðið ár 2008 birtist þó afrakstur sænskrar rannsóknar til doktorsprófs 
(Larsson, 2008) á möguleikum millistjórnenda í umönnun og hjúkrun til að 
leiða slíkt þróunarstarf. Reifaðar verða og ræddar nokkrar af niðurstöðum 
Larsson í þessari grein.  

Breytt hlutverk millistjórnenda 

Almennt má segja að í fræðaskrifum 20. aldarinnar séu millistjórnendur 
fremur ósýnilegur hlekkur í stjórnunarkeðjunni. Í hefðbundnum stjórnunar-
kenningum í anda Taylorismans1 tóku millistjórnendur við fyrirmælum og 
verklagsreglum „að ofan“ og sáu til þess að þeim væri framfylgt. Hlutverkið 
fólst í að manna og útdeila verkefnum og hafa eftirlit með fólki og fjármagni. 
Þetta kallaði á verkefnamiðaðan stjórnunarstíl, þ.e. áherslu á verkefnin en 
minna á einstaklinga og samskipti. Millistjórnendur eru í þessum hefðbundnu 
hugmyndum um hlutverk og ábyrgð fyrst og fremst uppteknir af því 
lærdómsferli í vinnuumhverfinu sem gerir fólk rútínerað í starfi, þ.e. að fækka 
villum og gera fólki kleift að aðlagast og ná tökum á starfinu. Þeir hafa hér 
ekki mikla möguleika til að ýta undir skapandi umbótastarf eða breytingar 
sem verða varanlegar (Franzén, 2004).  
                                                                          
1  Í einum af fyrstu skrifunum um stjórnun og hlutverk stjórnenda, þ.e. í The Principles of 

Scientific Management sem Frederik Taylor skrifaði árið 1911 er áherslan á hámörkun afkasta 
og lágmörkun kostnaðar eða m.ö.o. skilvirkni rekstrar. Það eru yfirstjórendur sem leggja 
línurnar, setja gæðastaðla og semja verklagsreglur með hjálp stoðeininga eða sérfræðinga. 
Millistjórnendur, samkvæmt Taylorismanum (Braverman, 1977; Taylor, 1911) taka á móti 
fyrirmælum og verklagsreglum „að ofan“ og sjá til þess að þeim sé framfylgt. Alla 20. 
öldina og jafnvel enn þann dag í dag eru millistjórnendur víða í þessu „command and 
control“ hlutverki.  
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Undir lok 20. aldarinnar eða nánar tiltekið á tíunda áratugnum fóru ný 
viðmið um stjórnun mannauðsins (HRM), mikilvægi nýsköpunar og 
framsækinnar og alþjóðasinnaðrar viðskiptastefnu eins og eldur í sinu yfir 
samfélög. Í kjölfarið tóku ýmsir fræðimenn að halda á lofti breyttu hlutverki 
og mikilvægi millistjórnenda. (sjá t.d. Dopson o.fl., 1992; Floyd og 
Wooldridge, 1994; Brubakk og Wilkinson, 1996; Storey, 1992 og 2001) 

Rannsóknir Floyd og Wooldridge (1994) og Wooldridge og Pappas 
(2007) leiddu í ljós að millistjórnendur léku lykilhlutverk þegar kom að 
mótun og þó einkum innleiðingu nýrrar stefnu. Þeir bentu á að 
yfirstjórnendur fengju oftar en ekki mikilvægar, skapandi og frumlegar 
hugmyndir eða tillögur einmitt frá millistjórnendum. Millistjórnendur eru 
staðsettir í skipulaginu á milli yfirstjórnenda og framlínu- og verkefna-
stjórnenda og starfsfólksins alls. Þeim gefst tækifæri til að vera með „puttann 
á púlsi“ dagsdaglegrar starfsemi. Þeir eru í aðstöðu til að hafa „farið upp á 
svalirnar og horft yfir dansgólfið“ um leið og þeir hafa sjálfir möguleikann á 
að taka þátt í dansinum (sbr. Heifetz og Linsky, 2002). Þeir útvega yfir-
stjórnendum upplýsingar bæði innan frá og frá ytri aðilum en eru einnig 
sjálfir um leið mikilvæg uppspretta nýrra hugmynda (Floyd og Wooldridge, 
1994)  

Floyd og Wooldridge (1994) benda jafnframt á hið mikilvæga hlutverk 
millistjórnenda sem er að greiða fyrir og auðvelda aðlögun fólks að 
breytingum t.d. þegar ný stefna er tekin eða þegar breyta á starfsháttum til að 
ná fram betri árangri. Þá þarf oft að sætta mörg sjónarmið og taka tillit til 
ýmiskonar varnarviðbragða. Mikilvægt er þá að millistjórnendur skili sínu 
hlutverki vel og því þurfa þeir að samsama sig vel hugmyndafræðinni og hafa 
góðan skilning á rökunum á bakvið nýja stefnu eða breytingaráfrom. Þess 
vegna er mikilvægt að þeir séu aðilar að eða þátttakendur í ferlinu. Líkurnar 
verða þá meiri á að þeir verði trúverðugir og sannfærandi talsmenn og 
umboðsmenn breytinganna (Westley, 1990).  

Millistjórnendur sem lykilgerendur í að leiða  
umbótastarf og nýsköpun  

Quinn (1985) var meðal þeirra fyrstu til að draga athyglina að og viðurkenna 
mikilvægt hlutverk og framlag millistjórnenda í tengslum við nýsköpunar-
ferlið innan skipulagsheilda (sjá í Hornsby o.fl., 2002). Quinn vakti í því 
sambandi athygli á að millistjórnendur væru lykilaðilarnir við að breiða út og 
halda á lofti hugmyndafræði, lykilgildum og forgangsatriðum sem fá þarf fólk 
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til að samsama sig við og fylkja sér um. Upplýsingamiðlunar- og samskipta-
hlutverkið er afar mikilvægt í þessu samhengi (Quinn, 1985; Pinchott, 1985).  

Millistjórnendur eru þeir sem eru í mestum samskiptunum við starfsfólkið 
í hvunndagsvinnunni. Nonaka og Takeuchi (1995) eftir rannsóknir sínar á 
japönskum fyrirtækjum líktu millistjórnendum við tengibrú á mikilli 
umferðaræð („strategic knot“) eins og áður er nefnt. Millistjórnendur 
miðluðu framtíðarsýn og stefnu yfirstjórnenda til starfsfólksins og stjórnenda 
í framlínunni og greiddu götur upplýsingamiðlunar og boðskipta milli aðila. 
Þeir eru í aðstöðu til að nýta mismunandi leiðir, formlegar og óformlegar, hið 
yrta jafnt sem hið óyrta tungumál til þess að hvetja fólk til þátttöku og virkni. 
Þeirra hlutverk er að skapa skilyrði athafnasamfélags með heppilegu vinnu-
skipulagi, gagnkvæmri upplýsingamiðlun og samskiptum og virkri samvinnu 
til að þróa nýja þekkingu.  

Millistjórnendur vegna stöðu sinnar og yfirsýnar, þekkingar og reynslu eru 
einnig oft sjálfir uppsprettan að nýjum hugmyndum og tækifærum til 
breytinga og þróunar. Í hlutverki sínu finna þeir til ábyrgðar sem oftar en 
ekki leiðir til áhugans á að breyta og grípa ný tækifæri og taka þannig þátt í 
þróun skipulagsheildarinnar.  

Ýmislegt getur þó staðið í vegi fyrir eða hindrað millistjórnendur og 
dempað áhugahvötina hjá þeim til að leiða umbætur og nýsköpun. Nefna má 
hér tvö atriði. Floyd og Wooldridge (1994) komust að því í sínum 
rannsóknum að mikið álag og vinnuskylda í sambandi við dagsdaglega 
starfsemi gæfi millistjórnendum of lítinn tíma fyrir þróunar- og nýsköpunar-
starf. Þeir fundu að þetta var einkum áberandi í fyrirtækjum sem voru í 
einhvers konar endurskipulagningarferli hvort sem það var samruni eða 
stækkun, útrás á erlenda markaði eða annars konar breyting á ferð. Pincott 
(1985) benti á að oft væri hindrunin sem millistjórnendur stæðu frammi fyrir 
skortur á nægilegu fjármagni og eða of mikið erfiði og fyrirhöfn við að fá 
fjárveitingar fyrir umbótaverkefni eða að vinna að meiriháttar breytingu sem 
myndi skapa ný tækifæri á markaði. Hvort tveggja beinist þetta að 
samskiptunum við yfirmann eða æðsta stjórnanda. Opin samskipti, þátttaka 
eða viðurkenning á mikilvægi millistjórnandahlutverksins af hálfu yfir-
stjórnanda, stuðningur og hvatning getur ýtt hindrunum sem þessum úr vegi. 
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En hvað felst í umbótastarfi annars vegar  
   og nýsköpun hins vegar? 

Er munur hér á? Ekkert einfalt og sjálfgefið svar er við þessum spurningum. 
Kjarninn í þessu hvoru tveggja er þó eitt og sama fyrirbærið eða breytingar 
(Bessant og Tidd, 2007).  

Sé um að ræða minniháttar eða hægfara breytingu t.d. á afurð starf-
seminnar, framleiðlsukerfum, vinnuferlum, vinnuskipulagi eða markaðsfærslu 
sem leiðir til verðmætaaukningar fyrir hagsmunaaðila eða hagkvæmari 
rekstrar má tala um umbótastarf eða gæðaumbætur. Slíkt gæðaumbótastarf 
byggist á því að einstaklingar og hópar í hvunndagsvinnunni framkvæmi starf 
sitt eða verk með nýjum hætti með það að markmiði að leysa það enn betur 
af hendi en áður. Í fræðunum er jafnvel notað orðið smáskammta nýsköpun 
(incremental innovations) í þessu sambandi og getur slíkt umbótastarf sem best 
verið byrjunin og undanfari meiriháttar breytinga eða róttækrar nýsköpunar 
(radical innovation) (sjá t.d. í Bessant og Tidd, 2007; Ívar Jónsson, 2008; Inga 
Jóna Jónsdóttir, 2008).  

Meiriháttar breytingar eru yfirleitt flokkaðar sem nýsköpun þegar þær 
birtast sem nýjungar í starfseminni sem sett er á markað. Oft er nýsköpunin 
þá afrakstur markviss þróunarstarfs eða rannsókna. Slíkar meiriháttar 
breytingar eða nýsköpun breytir þá í grundvallardráttum forsendum starfsemi 
skipulagsheildar og getur jafnvel haft áhrif út fyrir hana eða á atvinnugreinina 
og jafnvel verið enn víðtækari (sjá í Bessant og Tidd, 2007; Ívar Jónsson, 
2008; Inga Jóna Jónsdóttir, 2008).  

Ólíkar stefnur og markmið  
Hvar liggja rætur umbótastarfs og nýsköpunar? Er e.t.v. hægt að tala um að á 
bak við annars vegar umbótastarf og hins vegar nýsköpunarstarf sé ólík 
hugsun og vinnubrögð hvað varðar stefnu og markmið um þróun? Svensson, 
Åberg, Andersson og Paulsson (2005) svara því svo í rannsóknarskýrslunni 
Att leda project och utvecklingsprocesser að um tvær í grundvallaratriðum ólíkar 
stefnur sé að ræða. Stefnan sem þau tala um sem þá stefnu sem fylgt er um 
umbótastarf er stefna skipulegrar áætlanagerðar (eða jafnvel mætti tala um 
árangursstjórnunarstefnu). Hún miðar fyrst og fremst að því að leita bestu 
lausnar sem almennt gildir um ákveðið vandamál eða viðfangsefni. Mark-
miðið er þá að finna réttar leiðir til að fást við vandamálið eða viðfangsefnið 
þannig að gæði eða virðisaukinn verði sem mestur. Lærdómsferlið hér er 
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fyrst og fremst fólgið í að aðlagst aðstæðunum og ná tökum á og þjálfa 
rútínu sem skilar ásættanlegum árangri. M.ö.o. það sem kallast aðlögunar 
lærdómur (adaptive learning). Gildum er ekki breytt. Sjónarhornið er oft 
skammtíma, þ.e. horft er til líðandi stundar og næstu framtíðar. Markmið (oft 
töluleg) eru þekkt í upphafi. Mat og eftirlit eða eftirfylgni byggist á að kanna 
hvort ferlum hafi verið fylgt og hvort tölulegum markmiðum hafi verið náð. 
Slík vinnubrögð stefnumörkunar og framkvæmdaáætlunar sem miða að 
aðlögun og lausn vandamáls virka ágætlega þegar markmiðið er að betrum-
bæta afurð, verkferli, vinnubrögð eða markaðssetningu. Ná tölulegum 
markmiðum (sjá t.d í Svensson o.fl., 2005; Inga Jóna Jónsdóttir, 2008) 

Sé hins vegar um að ræða nýbreytni eða þróunarstarf sem miðar að því að 
koma auga á og nýta ný tækifæri eru skilyrði yfirleitt ekki þekkt fyrirfram né 
vitað hverjar helstu áhrifabreytur eru. Mögulega er jafnvel ekki einu sinni 
hægt að setja upp markmiðið fyrirfram. Því er oft ekki hægt að setja upp 
nákvæma verkáæltun heldur þarf ítrekað að staldra við, spyrja spurninga, 
viðra hugmyndir, greina og prófa. Því má segja að þróunar- eða nýsköpunar-
starf byggi í ríkum mæli á lærdómsstefnu eða stefnu um skapandi lærdómsferli 
(innovative learning processes) í vinnuumhverfinu. Áherslan er þá ekki lögð á að 
finna bestu lausn á vandamáli eða hvernig gera á hlutina rétt heldur að fá 
nýjar hugmyndir, þora að prófa þær, gera mistök og læra af þeim (sjá t.d í 
Svensson o.fl., 2005; Inga Jóna Jónsdóttir, 2008) 

Nýsköpun sem skapandi lærdómsferli  
Lykilatriði í sambandi við skapandi lærdómsferli í vinnuumhverfinu er 
athafnasamfélagið (community of practice). Með því er vísað í ákveðna einingu í 
vinnuumhverfinu sem getur verið skipulagsheildin sjálf (ef um lítið fyrirtæki 
eða stofnun er að ræða), starfseining (t.d. deild) eða vinnuhópur (teymi) þar 
sem samskipti og samvinna þátttakenda sem og „tungumálið“ eða orðræðan, 
vinnuskipulag og verklag eru í brennipunkti (Lave og Wenger, 1991; Wenger, 
1998; Engeström, 1999 og 2001).  

Leonard og Sensiper (1998) ásamt Engeström (1999) leggja áherslu á 
teymisvinnu eða markvisst hópstarf sem mikilvægt vinnuskipulag sem ýti 
undir greinandi og skapandi hugsun sem aftur kveikir hugmyndir að 
umbótum og varanlegri nýbreytni.  

Fyrir utan athafnasamfélagið og vinnuskipulag teymisvinnu er hin þögla 
persónubundna starfræna þekking (tacit knowledge) mikilvægt hreyfiafl frekari 
þekkingarsköpunar sem aftur leiðir til þróunar og breytinga (Nonaka og 
Takeuchi, 1995).  
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Það sem setur af stað lærdómsferli sem leiðir til nýjunga er oft 
ófullnægjandi ástand, einhvers konar ójafnvægi eða jafnvel innbyggð spenna 
(sjá t.d. í Dewey, 1989; Argyris og Schön, 1996). Einnig má ætla að 
fyrirmyndir eða reynslutilvik annars staðar frá eða þá fræðileg þekking geti 
vakið áhuga og kveikt hugmynd til að prófa.  

Ferlið gengur síðan út á að spyrja spurninga, greina og afmarka (eða 
skilgreina) viðfangsefnið og ná fram heildrænum skilningi og samstöðu. Hér 
dýpkar lærdómurinn með ígrundun (reflection) um orsakasambönd og um nýja 
möguleika. Mögulega þróast ný hugtök eða hugsun sem leiðir til þess að vani 
er brotinn og nýbreytni tekin upp. (sjá t.d. í Engeström, 1999; Svensson o.fl., 
2005; Inga Jóna Jónsdóttir, 2008). 

Skilyrðin sem millistjórnendur upplifa sem mikilvæg fyrir 
möguleika til umbóta- og nýsköpunarstarfs 

Fram til þessa hafa afar fáar skipulegar rannsóknir farið fram á upplifun og 
reynslu millistjórnenda af möguleikum þeirra til að taka þátt í og leiða 
breytingastarf sem miðar að umbótum eða framförum og varanlegum 
nýjungum í starfsemi skipulagsheildar (sjá t.d. Hornsby o.fl., 2002; 
Trydegård, 2005; Larsson, 2008). Óljóst er hvaða hlutverk millistjórnendur 
leika nákvæmlega og hvaða skilyrði2 það eru sem skipta helst máli þegar 
kemur að möguleikum þeirra til að leiða umbóta- og þróunarstarf (sjá t.d. 
Hornsby o.fl., 2002).  

Nokkrar af niðurstöðum í nýlegri doktorsrannsókn Kerstinar Larsson 
(2008) sem hún varði við menntavísindasvið Linköping háskólans eru 
áhugaverðar og verða hér reifaðar og ræddar stuttlega.  

Rannsókn Larsson var unnin á árunum 2002-2007. Tillgangur hennar var 
að skoða þau skilyrði sem þarf fyrir millistjórnendur innan umönnunar og 
hjúkrunargeirans til þess að geta gengt hlutverkinu að stjórna og leiða 
lærdóms- og þróunarferli í vinnuumhverfinu. Hún fylgir eftir og ræðir 
endurtekið við fjóra millistjórnendur sem starfa hjá þremur mismunandi 
skipulagsheildum á vegum bæjar- og sveitarfélaga. Beitt er viðtalsaðferð sem 
nefnist „critical incident“ og byggir á því að viðmælendur hafi undirbúið sig 
fyrir viðtalið og ígrundað eigin upplifun, viðbrögð og lærdóm af ákveðnum 
                                                                          
2  Með skilyrðum vísa þær rannsóknir sem finna má aðallega til fjármálalegra þátta, heildar- 

og vinnuskipulags ásamt stjórnunarstíls og forystu. Sömuleiðis er vísað til félags-
menningarlegra þátta eins og viðhorfa, samskipta og samvinnu (sjá t.d. í Hornsby, 
Kuratko og Zahra, 2002; Larsson, 2008).  



312  Inga Jóna Jónsdóttir 
 

  

atburði eða atviki sem viðmælandinn fær beiðni um fyrir viðtalið. Þessi 
aðferð hefur þann tilgang að fá fram vitneskju um hvernig millistjórn-
endurnir bregðast við ákveðnum aðstæðum og hvaða ákvarðanir þeir taka. 
Þessi viðtalstækni krefst þess að viðmælendur ígrundi dýpra en annars 
ákveðin atriði og eigin viðbrögð. Með því fæst dýpri vitneskja og dregin eru 
fram meiri gögn um upplifun þeirra og reynslu en myndi verða með 
venjulegu viðtali.  

Hér á eftir er sagt frá nokkrum niðurstöðum úr rannsókn Larsson sem 
höfundi þóttu athyglisverðar og vert væri að kanna nánar og máta í eigin 
rannsókn. 

Fjármálin setja skorður  
Fjármálin og þeir viðmiðunarrammar sem settir eru með þeim hafa mikið 
vægi í huga millistjórnenda sem starfa í opinberum þjónustugeirum. Þetta 
kom skýrt fram hjá þeim fjórum millistjórnendum sem voru viðmælendur og 
samstarfsaðilar í rannsókn Larsson. Þrír af fjórum lýstu því sem mikilli 
áskorun að ná jafnvægi milli þarfanna sem starfsemin kallaði á að yrðu 
uppfylltar og fjárhagsrammans. Að finna leiðir til að bæta og þróa þegar ekki 
væri nægilegt fjármagn fyrir hvunndagsstarfsemina væru ákveðnar ógöngur 
(dilemma) sem millistjórnendur fundu sig í en um leið var það þeim áskorun. 
Leiðir sem millistjórnendur nefndu að þeir hefðu farið voru að yfirfara, 
endurhugsa og vinna enn betur með vinnu- eða vaktaskipulag og vinnuferla. 
Þá var nefnd sú leið að virkja starfsfólk með í lausnaleitina og auka jafnframt 
kostnaðarvitund þess. 

Sparnaðarkrafa á aðhaldstímum virtist hafa töluverð áhrif á möguleika 
millistjórnenda til frumkvæðis og forystu um umbóta- og þróunarstarf. Þetta 
átti við um þrjá af fjórum millistjórnendunum í rannsókn Larsson. Einn 
millistjórnandinn lýsti því hvernig umboðsvald hans og rétturinn til 
ákvarðanatöku var skertur og í sumum tilvikum felldur niður þegar slíkt 
ástand kom upp. Yfirstjórnendur tóku til baka ákvarðanatökuvaldið og hertu 
eftirlitið. M.ö.o. má skynja hér tilvik afturhvarfs til Tayloristiskra stjórnunar-
hátta þegar að kreppir í fjármálunum.  

Að samræma hvunndagsvinnuna og nýsköpunarstarf 
Ekki er óalgengt að millistjórnendur, einkum í umönnunar- og hjúkrunar-
geiranum hafi svo krefjandi verkefni með meðfylgjandi álagi að það gefur 
þeim lítið svigrúm til annars en að láta dagsdaglegt starf ganga. Fram kemur 
bæði hjá Floyd og Wooldridge (1994) og Larsson (2008) að millistjórnendur 
upplifa margir að erfitt sé að finna tíma til að ýta áfram umbótum og vinna 
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með nýjar hugmyndir og tækifæri. Millistjórnandi sem var viðmælandi 
Larsson upplifði það svo að starfsmannamálin og dagsdagleg viðfangsefni og 
vandamál tækju mestan tímann. Gæðaumbætur og þróunarverkefni mættu 
afgangi. Það krefðist mikils áhuga og ákveðinnar áræðni jafnt sem útsjónar-
semi að skapa möguleika til umbótastarfs. 

„Það þarf að þora að forgangsraða“ voru orð sem viðhöfð voru af einum 
viðmælanda Larsson (2008). Mikilvægt væri að treysta öðrum fyrir hluta af 
ábyrgð og dagsdaglegum verkefnum sem væru á hennar könnu. Slíkt skapaði 
henni ráðrúm og rými. Þá væri mikilvægt að finna þá (fylgjendur) sem sýndu 
áhuga og væru líklegir til að vera virkir þátttakendur. Einnig væri nauðsynlegt 
að þora að takast á við þá sem væru á móti og jafnvel fá þá til fylgis.  

Að vinna með viðhorfin 
Til þess að samþætta hvunndagsvinnuna og nýsköpunarstarf þarf milli-
stjórnendur sem bæði eru „fókuseraðir“, afar jákvæðir, kunnandi og áhuga-
samir um hugmyndafræði, framtíðarsýn, stefnumið og árangursmarkmið 
starfseminnar. Millistjórnandi í rannsókn Larsson (2008) tók sérstaklega fram 
mikilvægi þess að þessi atriði væru ekki bara mikilvægt leiðarljós þeirra sem 
stjórnuðu starfseminni. Þeir þyrftu að geta haldið þeim vel á lofti við 
starfsfólkið og fá það einnig til að gera þau að sínum vegvísum.  

Margir sýna breytingum sem umbótastarf og nýjungar hafa í för með sér 
tortryggni og andstöðu. Að breyta þýðir oft óvissu og slíkt kallar á óöryggi. 
Spurningar koma upp eins og: Hvað verður um mig? Ræð ég við nýtt 
vinnulag? Fólk sér eftir því sem það þekkir og hefur vald á en óttast að ráða 
ekki við eða verða ekki þátttakandi í hinu nýja. Slíkt getur leitt til þess að fólk 
hafi ekki vilja eða úthald – fari í gamla farið sem gefur því öryggiskennd.  

Í rannsókninni kom fram hjá millistjórnendunum að í upphafi 
þróunarverkefnis hefðu verið margir í hópi starfsmanna sem sýndu þeim sem 
voru þátttakendur í slíkum verkefnum eða gæðaumbótastarfi óþolinmæði. 
Töldu þeir að þátttakan kæmi niður á hinni dagsdaglegu vinnu og á 
þjónustuþegunum. Slík viðhorf gátu haft áhrif á þátttakendur og vilja þeirra 
og úthald til að vinna á nýjan máta. Það var því ákveðin áskorun fyrir 
millistjórnendur að finna leiðir til að breyta viðhorfum og fá fram jákvæð 
viðhorf og jafnvel áhuga.  

Þörfin fyrir stuðning og samskiptin upp á við  
Mikill samhljómur hjá millistjórnendum kemur fram í rannsókninni um 
þörfina hjá þeim fyrir stuðning yfirmanna. Þeir töldu það mikilvægt að 
yfirmenn eða æðstu stjórnendur væru sýnilegir aðilar sem ásamt með 
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millistjórnendum tækju á móti viðbrögðum og jafnvel gagnrýni sem kæmi 
fram á stefnu og breytingar. Gott aðgengi að yfirstjórendum væri mikilvægt 
fyrir millistjórnendur þar sem hægt var að eiga samræður um flesta hluti og 
kasta á milli og ræða hugmyndir (Larsson, 2008). Millistjórnendurnir lögðu 
áherslu á mikilvægi þessara samræðna og lærdómsferlið sem í því væri fólgið 
fyrir þá sjálfa við að sinna umbóta- og þróunarstarfi.  

Að yfirstjórnendur „tali sama tungumál“ og millistjórnendur var einnig 
nefnt sem mikilvægt fyrir samskipti og samstarf um umbætur og þróun. 
Larsson (2008) vitnar í samtal við einn millistjórnandann sem lýsti nýjum 
yfirmanni sem hafði annan menntunar- og starfsbakgrunn en milli-
stjórnendurnir og talaði annað „tungumál“ þ.e. tungumál viðskiptalífs og 
rekstrar fremur en heilbrigðisgreirans. Millistjórnandinn átti því erfitt með að 
skilja yfirmanninn á stundum og fékk þá tilfinningu að lítt væri um samræður 
að ræða heldur miklu fremur fyrirmæli. Millistjórnandinn upplifði einnig að 
ekki væri hlustað á sig og fannst því fram hjá sér gengið. Eftir hvern fund 
með yfirmanninum áttu millistjórnendur sem undir hann heyrðu fund saman 
þar sem reynt var að átta sig á hver skilaboðin hefðu verið frá yfirmanninum 
– hvað hefði verið sagt á fundinum með honum. Þeir ræddu á fundinum á 
eftir um hugmyndir þær sem þeir höfðu um það sem hægt væri að gera. Þessi 
aðstaða millistjórnendanna skapaði þeim óróa. Þeir veltu fyrir sér framtíðinni 
og hvort sparnaðaráform myndu e.t.v. einnig leiða til þess að þeirra staða 
væri ótrygg.  

Þetta dæmi sýnir hve þýðingarmikil gagnkvæm, tvíhliða boðskipti og 
upplýsingamiðlun er. Samskipti og upplýsingamiðlun þar sem annar aðilinn 
sendir hugsun sína og skilaboð út en kannar ekki viðbrögð eða svör 
móttakandans eru slæm og dæmd til að mistakast. Slík samskipti fá ekki fólk 
með heldur stuðla að óöryggi og óánægju líkt og niðurstöður úr gögnum 
Larsson sýna. Millistjórnendurnir upplifðu sig ekki þátttakendur heldur 
einungis móttakendur. Ólík „tungumál“ trufluðu samskiptin. Þeir skildu 
jafnvel ekki eða skorti trú á þær tillögur eða hugmyndir um umbætur eða 
breytingar sem þeir áttu að hrinda í framkvæmd. Þeir vissu ekki hvort þeirra 
hlutur í ferlinu væri varanlegur og upplifðu óöryggi og kvíða. Fram kom hjá 
millistjórnendum í viðtölunum að þeir upplifðu að þeirra eigin skortur á 
áhuga og jafnvel óróleiki sem þeir fundu fyrir sjálfir hafði áhrif á 
samstarfsfólkið. Ósamstaða og áhugaleysi gerði vart við sig.  
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Lokaorð 

Megin tilgangur greinarinnar er að kanna fræðileg viðmið og skoða hvað þær 
fáu rannsóknir sem gerðar hafa verið á millistjórnendum í hlutverki þeirra 
sem leiðtoga umbótastarfs og nýsköpunar gefa vísbendingar um.  

Helstu niðurstöður í rannsókn Kerstinar Larsson (2008) benda til þess að 
að fjármálin hafi afgerandi áhrif á möguleika millistjórnendanna sem starfa 
innan umönnunar- og hjúkrunargeirans til að leiða þróunarstarf og 
nýsköpun. Einkum kom það í ljós á sparnaðartímum að dæmi voru um að 
umboðsvald og þar með hlutverk millistjórnendanna væri skert og tæki 
breytingum. Þá kom fram að það að geta fundið leiðir til að samræma 
hvunndagsvinnuna og nýsköpunarstarf væri krefjandi verkefni sem kallaði á 
kjark og útsjónarsemi. 

Allir millistjórnendurnir sem þátt tóku í rannsókn Larsson voru sammála 
um mikilvægi þátttöku starfsfólks í umbótavinnu og þróunarverkefnum. Þar 
lögðu millistjórnendurnir allir áherslu á mikilvægi þess að halda á lofti 
hugmyndafræði, markmiðum og framtíðarsýn starfseminnar til þess að vinna 
með viðhorf og fá fólk til þátttöku í breytingum og nýsköpunarverkefnum.  

Loks kom skýrt fram þýðing og mikilvægi stuðnings og opinna samskipta 
millistjórnenda og yfirmanna. Gott aðgengi, það að „tala sama tungumál“ 
ásamt almennt velhugsuðum boðskiptum og upplýsingamiðlun töldu þeir 
skipta sköpum fyrir áhugahvötina og virkni þeirra sem leiðtoga og aðila að 
nýsköpunarferlinu.  
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Útvistun verkefna í íslenskum 
þjónustufyrirtækjum 

 
Ingi Rúnar Eðvarðsson  
Sigrún Vésteinsdóttir 

 

Fyrirtæki í markaðshagkerfum hafa löngum brugðist við vaxandi verð-
samkeppni og kröfum um aukin gæði með tækninýjungum og skipulags-
breytingum. Mest alla 20. öldina var ný tækni þróuð og hagnýtt til að auka 
framleiðni og auka gæði afurða. Skipulagsbreytingar við lok 20. aldar fólust 
m.a. í útvistun verkefna milli fyrirtækja og heimsálfa. Í Orðabanka Íslenskrar 
málstöðvar (1997) er útvistun skilgreind sem ,,kaup á framleiðsluhlutum, 
tiltekinni þjónustu eða sérfræðiþekkingu frá aðilum utan eigin fyrirtækis.“ 
Erlendar skilgreiningar eru mjög í sama anda (Parkhe, 2007). 

Í þessari grein verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum könnunar sem 
gerð var á útvistun verkefna í íslenskum þjónustufyrirtækjum vorið 2009. 
Markmið með könnuninni var að kanna forsendur fyrir útvistun, hvaða 
verkefnum hefur verið útvistað, hver reynsla fyrirtækjanna hefur verið af því 
og með hvaða hætti þjónusta er útvistuð milli landshluta, frá hákostnaðar- til 
lágkostnaðarsvæða. Til þessa hefur ekki verið gerð könnun um útvistun í 
íslenskum þjónustufyrirtækjum. Könnunin bætir því úr brýnni þörf. Til að 
svara markmiðum frekar eru eftirfarandi rannsóknarspurningar lagðar fram: 
Hverjar eru ástæður fyrir útvistun verkefna, eða að halda þjónustu í 
höfuðstöðvum fyrirtækja? Hver er hagkvæmni þess fyrir fyrirtæki að halda 
þjónustu heima fyrir, eða að flytja hana út á land? Hver er reynsla fyrirtækja 
af útvistun þjónustuþátta? Hvaða þjónustuþættir eru boðnir út, þ.e. heyra 
þeir til kjarnastarfsemi eða stoðþjónustu? Hvaða þjónustugreinar hafa helst 
útvistað þjónustuþáttum hér á landi? 
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Fræðileg umræða 

Steven Tadelis (2007) kemst að þeirri niðurstöðu að verkefni sem auðvelt sé 
að skilgreina og taki ekki miklum breytingum á samningstíma henta mjög vel 
til útvistunar. Um slík verkefni er tiltölulega auðvelt að gera samninga og 
mögulegt er að koma við verðsamkeppni meðal annarra fyrirtækja. Þannig er 
mögulegt að virkja markaðsöflin. Verkefni af því tagi teljast oftast til 
stoðþjónustu og eru ekki þáttur í lykilfærni fyrirtækja. Hann telur að fyrirtæki 
ættu ekki að bjóða út verkefni sem eru flókin, sveigjanleg og erfitt er að 
skilgreina og afmarka í samningi því það hefur iðulega í för með sér falinn 
aukakostnað. Ennfremur ættu fyrirtæki að forðast að útvista þekkingu og 
starfsemi sem teljast til kjarnastarfsemi. 

Sunil Mithas og Jonathan Whitaker (2007) rannsökuðu hvernig störf henti 
best til útvistunar. Þeir flokka störf út frá þremur þáttum, þ.e. í fyrsta lagi 
hversu upplýsingarík þau eru, eða hversu miklum tíma er varið í að fást við 
upplýsingar (information intensity). Þeir greina ennfremur upplýsingaríki starfa 
með tilliti til möguleika á skráningu og flokkun starfa (codifiability), stöðlun 
þeirra (standardization) og hversu auðvelt er að hluta þau niður í einingar 
(modularizability). Í öðru lagi er menntun og hæfni sem vísar til formlegrar 
menntunar (skill level) og í þriðja lagi þörf fyrir líkamlega nærveru (physical 
presence). Niðurstaða Mithas og Whitakers er sú að: (1) Meiri möguleiki er á að 
útvista störf sem eru mjög upplýsingarík í samanburði við annars konar störf. 
(2) Líkur á útvistun aukast í samræmi við það hversu mikill möguleiki er á því 
að skrá þau, staðla og hluta niður í einingar. (3) Störf sem einkennast af 
mikilli menntun og færni eru síður fallin til útvistunar en störf sem krefjast 
lítillar menntunar. Skýringin er sú að störf sem krefjast mikillar menntunar 
felast í því að greina vandamál, hafa yfirsýn og flókin samskipti sem erfitt er 
að útvista. (4) Störf sem þurfa litla líkamlega nærveru henta betur til 
útvistunar en störf sem krefjast mikillar nærveru. Þannig henta hrein 
þjónustustörf þar sem líkamleg nærvera er mikil illa til útvistunar að þeirra 
mati. 

Lækkun rekstrarkostnaðar hefur verið ein helsta ástæða fyrir útvistun 
þjónustu. Þegar litið er til kostnaðarþátta er sjónum beint að launakostnaði, 
tækjabúnaði, húsnæðiskostnaði, rafmagni, sköttum og álögum almennt. Fleiri 
skýringar hafa verið nefndar fyrir útvistun verkefna, svo sem að sækja inn á 
nýja markaði til vaxtar og þá eru þættir eins og hæfni starfsfólks á 
vinnumarkaði lykilatriði við val á útvistunarsvæði eða landi. Annar þáttur er 
auka samkeppnishæfni og að bjóða upp á betri þjónustu með því að ,,fylgja 
gangi sólarinnar”. Í því felst að bjóða upp á þjónustu allan sólarhringinn og 
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geta þjónað viðskiptavinum víða um heim án aukakostnaðar sem fylgir 
næturvinnu (Jagersma og van Gorp, 2007).  

Margvíslegum verkefnum hefur verið útvistað í erlendum fyrirtækjum á 
síðari árum. Þar má nefna tölvumál, fjármál, starfsmannamál, mötuneyti, 
öryggisgæsla, en einnig lögfræðistörf, greiningu sjúkdóma o.fl. (Bryson, 
2007). 

Könnun Cranfield háskóla meðal fyrirtækja í Bandaríkjunum og Evrópu 
leiddi í ljós að 59% stjórnenda nefndu lækkun kostnaðar sem helstu ástæðu 
útvistunar, því næst kom að notast við góða starfsvenju (best practice), að auka 
gæði þjónustunnar og þá að geta einblínt á lykilhæfni (Kakabadse og 
Kakabadse, 2002).  

Kakumanu og Portanova (2006) telja að ekki séu einungis kostir sem 
fylgja því að útvista og getur ýmislegt komið upp á þegar hluti af starfsemi er 
flutt út fyrir fyrirtæki. Það er auðveldara fyrir fyrirtæki að stjórna aðgangi að 
upplýsingum og vernda tækjabúnað þegar starfsemin er öll undir sama þaki. 
Þegar tvö fyrirtæki eða fleiri starfa saman getur t.d. komið upp trúnaðar-
brestur. Einnig hafa fyrirtæki ekki jafn mikla yfirsýn og ábyrgð með sínum 
málum eins og t.d ráðningu starfsmanna en það er algjörlega á ábyrgð 
fyrirtækisins sem hýsir viðkomandi þjónustu. Mismunandi menningarheimar 
og tungumál geta sett strik í reikninginn og fyrirtæki geta átt á hættu að tapa 
þekkingu sem er mikilvæg fyrir rekstur þeirra. Samkvæmt Elliott (2006) getur 
alþjóðleg útvistun verið mjög áhættusöm. Tadelis (2007) vitnar til nýlegrar 
könnunar Deoloitte Consulting meðal 25 alþjóðlegra fyrirtækja. Þar kom 
fram að fjórðungur höfðu tekið starfsemi aftur inn í fyrirtækið þar sem þau 
töldu sig geta sinnt henni betur og á lægra verði. Hvorki meira né minna en 
44% fyrirtækjanna töldu að kostnaður hefði ekki lækkað og helmingur þeirra 
taldi að dulinn kostnaður væri helsti vandi útvistaðra verkefna. Mun 
jákvæðari niðurstöður fengust í Cranfield-könnun þar sem tæplega 60% 
stjórnenda voru ánægðir með útvistun í fyrirtækjum (Kakabadse og 
Kakabadse, 2002). 

Rannsóknaraðferðir 

Símakönnun var valin í rannsókninni. Ástæðan fyrir því var sú að það var 
talin besta aðferðin til að ná á stjórnendum fyrirtækja og þannig ná góðu 
svarhlutfalli. Þýði í rannsókninni kom frá Ríkisskattstjóra sem var þversnið af 
íslenskum fyrirtækjum með fimm starfsmenn eða fleiri launþega árið 2006 og 
hafa skilað inn launamiðum fyrir átta milljónir eða meira. Fyrirtæki voru valin 
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þannig að helmingur kæmu af höfuðborgarsvæði, og hinn helmingurinn af 
landsbyggðinni. Rökin fyrir því voru að geta borið saman úthýsingu hjá 
fyrirtækjum, annars vegar á höfuðborgarsvæðinu og hins vegar lands-
byggðinni. Spurningalistinn í könnuninni innihélt 42 spurningar og var að 
mestu smíð höfunda, en stuðst var við spurningalista úr fyrri rannsóknum 
varðandi bakgrunnsupplýsingar um fyrirtæki (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2006). 
Spurningalistinn var forprófaður í nokkrum fyrirtækjum og lagfærður í 
kjölfar þess. Greining gagna fór fram í SPSS 17.  

Samtals voru 539 fyrirtæki í úrtakinu, annars vegar af höfuðborgar-
svæðinu, hins vegar landsbyggðinni. Könnunni svöruðu stjórnendur 406 
fyrirtækja. Ekki náðist í stjórnendur 57 fyrirtækja, 21 stjórnandi neitaði að 
svara og 55 fyrirtæki voru hætt störfum. Það þýðir að svörunin var 79,9% 
sem telst afar gott miðað við að um símakönnun var að ræða og endur-
speglar hún vel þýðið. Svarhlutfall á höfuðborgarsvæðinu var 81,5% og 
77,9% hjá fyrirtækjum á landsbyggðinni. 

Fyrirtæki og stjórnendur 

Flest fyrirtækin í könnunni starfa á sviði verslunar- og viðgerðarþjónustu eða 
26,8%. Næst flest starfa á sviði fasteigna-, viðskipta- og sérhæfðar þjónustu 
eða 21,9 % og 11,3% fyrirtækjanna starfa á hótel-, veitinga og ferðaþjónustu-
sviði. Undir sérhæfða þjónustu falla fyrirtæki eins og lögmannsstofur, 
ráðgjafafyrirtæki, og arkitekta- og verkfræðistofur. Undir önnur þjónusta er 
starfsemi eins og stéttarfélög, hagsmunasamtök, félagasamtök og happdrætti 
og önnur þjónusta sem ekki fellur undir áður tilgreind þjónustusvið. 

Flest fyrirtækin í könnuninni voru með níu starfsmenn eða færri eða 
53,2%. Fyrirtæki með 10-49 starfsmenn voru 33,3%, fyrirtæki með 50-250 
starfsmenn voru 8,9 % og 3,9% fyrirtækjanna voru með 251 starfsmann eða 
fleiri. Mikill meirihluti þeirra flokkast því sem lítil eða meðalstór.  

Kyn stjórnenda í könnuninni skiptist þannig að 74% stjórnenda eru karlar 
og 26% konur. Þegar horft er til menntunar þeirra stjórnenda sem svörðu 
könnuninni þá skiptist það þannig að 8,4% stjórnandanna eru með 
grunnskólanám að baki, 33,3% með framhaldsskólanám eða iðnnám og 
57,6% höfðu lokið háskólanámi. 
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Útvistun þjónustu 

Mikill meirihluti íslenskra þjónustufyrirtækja hafa útvistað einhverri þjónustu 
frá sér á síðustu fimm árum, eins og fram kemur á mynd 1. Samkvæmt 
myndinni þá hafa 80% fyrirtækja í könnuninni útvistað þjónustuverkefnum. 
Það er hærra hlutfall en í könnun sem gerð var árið 2004 meðal allra íslenskra 
fyrirtækja. Þá höfðu 40,2% fyrirtækja boðið út hluta af starfsemi sinni (Ingi 
Rúnar Eðvarðsson, 2006). Af þeim fyrirtækjum sem eru að útvista hafa hins 
vegar aðeins 23,6% mótaða stefnu um útvistun. Heyra mátti á tali margra 
stjórnenda fyrirtækjanna þegar þeir svöruðu könnuninni að útvistun væri eftir 
hentugleikum hverju sinni, allt eftir því um hvaða verkefni væri að ræða. 
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Mynd 1. Hefur fyrirtækið/stofnunin útvistað einhverjum verkefnum á 
síðustu 5 árum? (n=406) 

Ef skoðað er hvaða verkefnum algengast er að fyrirtæki séu að útvista (sjá 
mynd 2), þá kemur í ljós að algengast er að fyrirtæki útvisti þjónustu eins og 
upplýsingatækni. Það á við um 37,7% fyrirtækjanna. Næst algengast er að 
fyrirtæki útvisti bókhaldi eða tæp 37% og tæp 30% hafa úthýst öryggis-
málum. Um 26% fyrirtækja hafa úthýst ræstingum en þetta er í samræmi við 
niðurstöður fyrri rannsóknar (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2006). 
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Mynd 2. Hvers konar verkefnum hefur verið útvistað? (n=406) 

 

Tafla 1. Eru þau verkefni sem útvistað hefur verið tengd kjarnastarfsemi eða 
stoðþjónustu fyrirtækisins/stofnunarinnar? 

 

Af töflu 1 má sjá að af þeim fyrirtækjum sem útvistað hafa þjónustu-
verkefnum, þá teljast þau verkefni sem boðin hafa verið út til stoðþjónustu í 
63% tilvika. Athyglisvert er að í 15,8% fyrirtækja eru kjarnaverkefni falin 
öðrum aðilum. 
 

Fjöldi Hlutfall
Kjarnastarfsemi 51 15,8
Stoðþjónusta 204 63,4
Hvort tveggja 67 20,8
Alls 322 100
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Mynd 3. Útvistun þjónustu, greind eftir stærð fyrirtækja (n=403)  

Þegar horft er til stærðar fyrirtækja þá kemur í ljós að eftir því sem að 
fyrirtækin eru stærri þá eru meiri líkur á að þau útvisti þjónustuverkefnum 
(sjá mynd 3). Um 70% minnstu fyrirtækjanna (1-9 starfsmenn) hafa útvistað 
einhverjum verkefnum en aftur á móti 100% þeirra stærstu (251 og fl. 
starfsmenn). Munurinn er marktækur (p<0,001, kí=22,80, df=3). 
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Mynd 4. Útvistun þjónustu. Greint eftir sviði þjónustu (n=405)  

Skoðað var hvort að munur væru á útvistun á þjónustu eftir því á hvaða 
sviðið þjónustu fyrirtækin starfa (sjá mynd 4). Til að það væri hægt voru 
sameinuð nokkur svið fyrirtækja og var ÍSAT, Íslensk atvinnugreinaflokkun, 
notuð til hliðsjónar og flokkuð saman fyrirtæki á sambærilegum sviðum. Af 
þeim sviðum sem hér eru þá eru hlutfallslega flest fyrirtækin að útvista á sviði 
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opinberrar þjónustu, fræðslustarfsemi og heilbrigðisstarfsemi eða 96,4%. Þau 
voru flokkuð saman, þar sem í flestum tilvikum er um opinberan rekstur að 
ræða. Aftur á móti eru hlutfallslega fæst fyrirtæki að útvista á sviði verslunar 
og viðgerðarþjónustu eða rúm 73% og er hlutfallið það sama á sviði ferða-
þjónustu, samgangna og flutninga. Munurinn er marktækur (p=0,027, 
kí=12,66, df=5).  Þar sem íslensk fyrirtæki hafa ekki getað úthýst erlendis þá 
hafa mörg hver brugðið á það ráð að úthýsa þjónustu til landsbyggðarinnar 
eða flytja hluta starfseminnar þangað en þannig hafa þau náð að lækka 
rekstrarkostnað. Samkvæmt því ættu fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu að vera 
líklegri til að útvista til smærri eða minni fyrirtækja á landsbyggðinni (Ingi 
Rúnar Eðvarðsson og Sigrún Björk Sigurðardóttir, 2008). 

 
Mynd 5. Hvert er verkefnum útvistað? Greint eftir staðsetningu.  

Stjórnendur fyrirtækja voru spurðir hver þeir væru að úthýsa verkefnum. 
Eins og sjá má á mynd 5 þá eru fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu ekki 
marktækt líklegri til að útvista verkefnum til landsbyggðarinnar en önnur 
fyrirtæki. Fyrirtæki á Akureyri og nágrenni virðast líklegri en fyrirtæki annars 
staðar til að úthýsa innan síns sveitarfélags og er munurinn martækur 
(p<0,001). Það er í samræmi við það sem kemur fram í viðtalsrannsókn sem 
gerð var á útvistun að stjórnendur á Akureyri séu líklegri til að hugsa um 
heimahagana og styðja við atvinnu í sinni heimabyggð frekar en stjórnendur 
á höfuðborgarsvæðinu (Ingi Rúnar Eðvarðsson og Sigrún Björk Sigurðar-
dóttir, 2008). 
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Reynsla af útvistun 

Stjórnendur fyrirtækjanna voru spurðir hverjar væru ástæðurnar fyrir því að 
útvistun hefðir orðið fyrir valinu. Flestir stjórnendurnir völdu útvistun til að 
einfalda reksturinn eða 34%. Um 30% stjórnenda eru að útvista til að sækja 
sér aukna sérfræðiþekkingu og 27,6% stjórnenda eru að útvista verkefnum til 
að lækka kostnað. Þá nefna 10,6% stjórnenda aukna áherslu á kjarnastarfsemi 
sem ástæðu fyrir útvistun.  

Stjórnendur voru enn frekar spurðir út í lækkun kostnaðar í tengslum við 
útvistun þjónustu. Þar kom fram að 39,7% stjórnendann telja að útvistun 
hafi ekki lækkað kostnað en 21,4% stjórnenda telja að kostnaður hafi lækkað. 
Þess skal getið að 21,4% stjórnenda svöruðu ekki spurningunni eða þeir 
treystu sér einfaldlega ekki til að svara því hvort að kostnaður hefði 
raunverulega lækkað. Þeir stjórnendur sem töldu að útvistun hefði lækkað 
kostnað voru spurðir nánar hvaða kostnað og nefndu flestir bókhalds-
kostnað eða 13,5% stjórnenda. 

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar þá eru stjórnendur almennt 
ánægðir með reynslu sína af útvistun og voru stjórnendur minni fyrir-
tækjanna í mörgum tilfellum ánægðari með reynslu sína en stjórnendur í 
stærri fyrirtækjunum. 

Í töflu 2 má sjá svör stjórnenda eftir því hversu sammála eða ósammála 
þeir voru fullyrðingum sem tengjast reynslu af útvistun. Því nær sem 
meðaltalið í töflunni er 1 þá eru þeir mjög sammála. Þeir sem eru mjög 
ósammála fá tölugildið 5. Meðaltalið 2,5 þýðir t.d. að svarendur hafa enga 
tiltekna skoðun, merkja við hvorki né. Með því að skoða meðaltölin í 
töflunni kemur í ljós að flestir stjórnendur hafa nokkuð jákvæða reynslu af 
útvistun. Ef fullyrðingunum í töflunni er forgangsraðað þannig að sá þáttur 
sem næst kemst 1 hefur mesta þýðingu, sá sem kemur næst, næst mesta 
þýðingu og svo framvegis fæst eftirfarandi röðun: Aukin áhersla á kjarna-
starfsemi; betri þjónusta við viðskiptavini; áhætta hefur minnkað; gæði 
þjónustu hefur aukist; sérfræðiþekking hefur aukist; virðisauki hefur aukist; 
ítarlegra kostnaðarbókhald og kostnaður hefur lækkað. Þetta eru áhugaverðar 
niðurstöður, sérstaklega hversu hátt meðaltal er fyrir lækkun kostnaðar.  
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Tafla 2. Reynsla stjórnenda af  útvistun. Greint eftir meðaltali (1=mjög 
sammála)

 
 

Í beinu framhaldi af þessum niðurstöðum er áhugavert að skoða hvaða 
annmarka stjórnendur töldu helst vera á útvistun.  

 

 
Mynd 6. Hverjir eru helstu annmarkar við útvistun að þínu mati? (n=406) 

Í könnuninni voru stjórnendur fyrirtækjanna spurðir hverjir þeir teldu 
vera helstu annmarka við útvistun á þjónustu (sjá mynd 6). Almennt töldu 
þeir að ekki væru miklir annmarkar við að útvista. Flestir þeirra sem nefndu 
einhvern annmarka tiltóku að yfirsýn yfir starfsemi fyrirtækisins minnkar 
(13,3%), að kostnaður hafi ekki lækkað og að þekking glatist (5,7%). 
Stjórnendur gátu valið úr fleiri kostum þegar þeir voru spurðir um annmarka 

Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi(n)

Aukin áhersla á kjarnastarfsemi 1,85 1,18 406

Betri þjónusta við viðskiptavini 1,98 1,27 406

Áhætta hefur minnkað 1,97 1,29 406

Gæði þjónustu hafa aukist 1,92 1,33 406

Sérfræðiþekking hefur aukist 2,01 1,37 406

Ítarlegra kostnaðarbókhald 2,16 1,44 406

Virðisauki hefur aukist 2,15 1,34 406

Kostnaður hefur lækkað 2,47 1,63 406
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við útvistun. Aðeins fimm eða færri stjórnendur í hverjum flokki nefndu þá 
annmarka, því er ekki greint nánar frá þeim.  

Lokaorð  

Markmið þessarar rannsóknar var í fyrsta lagi að kanna ástæður og forsendur 
fyrir útvistun þjónustu meðal fyrirtækja og opinberra aðila. Í öðru lagi reynslu 
fyrirtækjanna af útvistun og í þriðja lagi að kanna með hvaða hætti þjónusta 
er útvistuð milli landshluta, frá hákostnaðar- til lágkostnaðarsvæða.  

Ef niðurstöður könnunarinnar eru dregnar saman með hliðsjón af 
rannsóknarspurningunum þá kemur fram að helstu ástæðurnar fyrir því að 
stjórnendur fyrirtækja velja útvistun er fyrst og fremst til að einfalda 
reksturinn og hagræða þannig að fyrirtækið geti einbeitt sér að kjarna-
starfsemi sinni. Með öðrum orðum að sækja sér aukna sérfræðiþekkingu og 
að lækka kostnað fyrirtækisins. 

Hvað varðar hagkvæmni þá virðist sem að útvistun reynist ekki eins 
hagkvæm eins og stjórnendur myndu telja. Kostnaður lækkar oft á tíðum 
ekki, þó svo að það sé ein af megin ástæðum þess að stjórnendur velja 
útvistun. Hins vegar virðast fyrirtæki ná fram ákveðinni hagræðingu með því 
að útvista og telja stjórnendur t.d. að fyrirtækið geti frekar einbeitt sér að 
kjarnastarfsemi sinni með því að útvista.  

Stjórnendur virðast almennt vera nokkuð ánægðir með reynslu sína af 
útvistun og eru stjórnendur minni fyrirtækja heldur ánægðari en stjórnendur í 
þeim stærri. Hvað varðar annmarka við útvistun þá töldu flestir stjórnendur 
að yfirsýn yfir starfsemi fyrirtækisins minnkaði við að útvista og að þekking 
glatist og að kostnaður lækki ekki. Í ljósi þess má ef til vill álykta að útvistun 
sumra verkefna sé ekki nægilega vel ígrunduð, enda aðeins tæplega fjórð-
ungur fyrirtækjanna með mótaða stefnu um útvistun. 

Algengast er að fyrirtækin séu að útvista upplýsingatækni, bókhaldi, 
þrifum og öryggisgæslu. Allt eru þetta þjónustuþættir sem falla undir stoð-
þjónustu. Þeir eru einfaldir í sniðum og þægilegt að gera samninga um þá. 
Helst eru það fyrirtæki í opinberri-, fræðslu- og heilbrigðisþjónustu sem eru 
að útvista verkefnum ásamt fyrirtækjum á sviði fjármálaþjónustu og hátækni. 
Hvað varðar flutning verkefna á milli svæða, þá virðast stjórnendur fyrirtækja 
á höfuðborgarsvæðinu (hákostnaðarsvæði) ekki vera líklegri til að útvista til 
landsbyggðarinnar (lágkostnaðarsvæði). Stjórnendur á Akureyri er líklegri en 
aðrir stjórnendur til að halda verkefnum í heimabyggð. 
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Menning fyrirtækja - vandamál við 
yfirtöku 

 
Jón Snorri Snorrason 

 

Yfirtökur hafa verið mjög tíðir bæði hér á landi og erlendis undanfarin ár og 
verður eflaust ein aðalaðferðin við að endurreisa atvinnulífið hér á landi á 
næstu misserum. Rannsóknir sýna að flestar yfirtökur ná ekki tilgangi sínum, 
sem er að ná samlegðaáhrifum og auka afkomu og verðmæti eigenda í 
sameinuðu fyrirtæki. Má færa rök fyrir því að ein erfiðasta hindrum í því að 
ná þessum árangri er hin ólíka fyrirtækjamenning, sem einkenna þau 
fyrirtæki, sem reynt hefur verið að sameina í gegnum tíðina og liggur vandinn 
því fyrst og fremst í þeim þáttum sem einkenna fyrirtækjamenningu fremur 
en í nokkrum öðrum rekstrarþáttum í starfssemi fyrirtækja. Þetta er 
sérstaklega algengt í alþjóðlegum yfirtökum (cross border), þar sem ekki 
eingöngu verða árekstrar ólíkra fyrirtækjamenninga, þar hið yfirtekna 
fyrirtæki sér fram á að missa upprunaeinkenni sín, heldur einnig árekstrar 
ólíkra siða, gilda og menninga þjóða. Það er því mjög mikilvægt að 
stjórnendur hugi að þessum þáttum í samþættingu yfirtöku (post-merger 
integration) um leið og þeir huga að annarri samlegð í rekstri s.s. afkomu og 
rekstrarárangri (Beamish og Boeh 2007). 

Í þessari grein verður kynning á fyrirtækjamenningu og fyrir hvað hún 
stendur og hvaða tegundir eru til af henni og þær leiðir sem notaðar er til að 
skilgreina hana. Kynnum fyrst forsendur með láréttum yfirtökum, sem eru 
algengastir og hvað stefnt sé að með þeim almennt.  

Stuðst verður við raunveruleg dæmi frá þekktri alþjóðalegri yfirtöku, 
Daimler-Chrysler, og sjáum hvernig hún hafði allar rekstarforsendur til 
árangurs, en hvernig vanmat á fyrirtækjamenningu reyndist afdrifaríkt. Þar 
kemur í ljós hve undirbúningstímabilið (pre-merger phase) er mikilvægt og hve 
nauðsynlegt er að skilgreina og kortleggja fyrirtækjamenningu til að innleiða í 
nýju sameinuðu fyrirtæki strax á þessu stigi samningaviðræðna. Loks verður 
reynt að koma fram með mögulegar lausnir á þessum vanda og skoðum hvað 
hefði verið hægt að gera, sem margir telja vera farsæla leið í að sameina 
fyrirtækjamenningu. 
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Leiðir til vaxtar 

Þær leiðir sem flest fyrirtæki fara til að halda áfram að vaxa, viðhalda 
samkeppnisforskoti og aðlagast breytingum felast m.a. í innri vexti, þar sem 
þau reyna að ná í stærri hlut af þeim markaði, sem þau eru nú þegar starfandi 
á m.a. með vöru- og markaðsþróun, sem byggist þá að mestu á þekkingu 
innan fyrirtækisins. Innri vöxtur getur verið tímafrekur og þá grípa fyrirtækin 
til þess að yfirtaka önnur til að flýta þessum vexti.  

En það er hægt að skoða ýmsa aðra möguleika til samstarfs við önnur 
fyriræki en að yfirtaka þau og eru þar aðallega tvær leiðir farnir. Annars vegar 
eru mynduð stefnumiðuð bandalög (strategic alliance), sem er samningur, sem 
skuldbindur tvö eða fleiri fyrirtæki til að deila með sér auðlindum og 
aðföngum til að þróa ný og sameiginleg viðskiptatækifæri. Hin leiðin er 
sameiginlegt áhættuframtak (joint venture), sem er þegar tvö eða fleiri fyrirtæki 
ákveða að koma að ákveðnum verkefnum án þess að rugla saman reitum í 
eignarhaldi, en nota ólíka styrkleika hvers annars í verkefnið. Þessir 
möguleikar geta náð settum markmiðum fyrirtækja um vöxt en með 
mismiklum skuldbindingum, en oftar en ekki er horft til þess að sameinast 
eða yfirtaka önnur fyrirtæki til að nýta þá endurskipulagningu, sem fylgir í 
kjölfarið. (Mitchell, Mulherin og Weston, 2004).  

Þrátt fyrir ofangreindar leiðir er algengast að fyrirtæki ákveður að fara alla 
leið og rugla saman reitum við annað. Þegar fjallað er um sameiningar, þá má 
segja að þær séu eingöngu tæknilega útfærslan á því að eitt fyrirtæki yfirtaki 
annað og þá metið hvort eftir standi eitt fyrirtæki og hinu slitið, sem er 
eiginlegur samruni (merger) eða nýtt félag stofnað um starfsemina við 
sameininguna (consolidation). Staðreyndin er sú að rekstrar- og stjórnunarlega 
er það sem við köllum sameiningar eða samrunar einfaldlega hreinar 
yfirtökur og þó þær hafi annað formerki og góð fyriheit í byrjun komumst 
við fljótt að því að um yfirtöku var að ræða (Sudarsanam, 2003).  

Forsendur yfirtöku 

Þegar tvö fyrirtæki á sama sölustigi renna saman er talað um láréttan 
sameiningu og þá er vöruframboð þeirra að einhverju eða miklu leyti 
staðkvæmd (substitute goods). Þetta eru algengustu sameiningar í atvinnu-
greinum og gerist helst ef vöxtur í greininni er að dragast saman vegna 
minnkandi eftirspurnar, um offjárfestingar hefur verið að ræða og 
umframafkastageta er til staðar og uppstokkun nauðsynleg. Rekstrarleg rök 
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eru þau að með þessu fá fyrirtæki tækifæri til að fá nýja viðskiptavini og 
bjóða heildarlausnir ef vöruframboðið er, að hluta til, stuðningsvörur 
(complementary goods). Tilgangur og forsendur er að fá meiri markaðshlutdeild, 
komast fyrr inn á nýja markaði, ná fram bæði stærðar-hagkvæmni (economies of 
scale) og safn-hagkvæmni (economies of scope) þegar fastur kostnaður dreifist á 
stærra vörusafn (Gaughan 2007). 

Staðreyndin er sú að engar tvær sameiningar eru eins, þar sem fyrirtæki 
hafa sjaldan einsleita starfssemi og til að flækja þetta enn frekar þá eru 
forsendur við yfirtökur ólíkar milli atvinnugreina svo ekki sé talað um milli 
landa Það kann því að virðast að enginn samnefnari sé til staðar og þannig 
verði það vandasamt að draga ályktanir um forsendur, sem geta gefið okkur 
vísbendingar um hvað lá að baki yfirtöku og þannig dregið lærdóm af því 
hvað beri að gera og hvað að varast í þeim efnum (Chisnall, 1995). 

Margar rannsóknir og greinar, sem fjalla um árangur í yfirtökum benda til 
þess að stór hluti yfirtaka (jafn meirihluti) nái ekki tilætluðum markmiðum. 
Rannsóknir sýna einnig að stór hluti af þessum fyrirtækjum hafi ekki tekið 
með í reikninginn fyrirtækjamenningu og hve mikil áhrif hennar í raun er. Of 
mikið er einblínt á mögulega aukningu í markaðshlutdeild og fjárhagslegri 
afkomu. Hér hefur vantað vitund, skilning og áhuga á þessu fyrirbæri hjá 
þeim sem hafa stýrt sameiningum. Þess vegna er mikilvægt að greina betur 
yfirtökur sem gerðar hafa verið og kortleggja þetta viðfangsefni til þess að 
geta staðið betur að þeim en áður. (Jón Snorri Snorrason, 2008).  

Það liggur alveg fyrir að yfirtaka kallar fram óvissu hjá starfsfólki, 
hugsanlega uppsagnir, útskipting á stjórnendum og jafnvel flutningur á 
starfsstöð á ný landsvæði. Þessi óvissa er eðlileg, þar sem starfsfólk gerir sér 
grein fyrir að hluti af samlegðaráhrifum af kostnaðarsparnaði við yfirtökuna 
er fólgin í uppsögnum. Reynslan sýnir einnig að fæstir starfsmenn fá að vera 
þátttakendur í ákvörðunum og jafnvel ekki upplýstir um hvað koma skal. 
Þeir sem koma að yfirtökum er of uppteknir af trúnaðarsamkomulögum, 
áreiðanleikakönnunum og stefnumótun fyrir nýtt fyrirtæki, svo ekki sé talað 
um „excel æfingum“ í útreikningi á ábata hluthafa til að gefa starfsfólki eða 
menningu tengd þeim nægan gaum. 

Áreiðanleikakannanir, sem eiga vera til að safna öllum mögulegum 
upplýsingum um fyrirtækin, fjalla sjaldnast um menningu eða starfsfólk og 
fáar greiningar eru gerðar á menningu og öllu sem henni fylgir, sem verður 
komið nánar inná síðar. Þetta ætti að gera hvort sem er í samninga-
viðleitunum (pre-merger negotiations) eða við innleiðingu eða samþættingu (post-
merger integration). 
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Fyrirtækjamenning 

Fyrirtækjamenning er sú menning, sem er til staðar í fyrirtækjum líkt og sú 
menning , sem við tölum um í samfélögum. Hún er mengi af sameiginlegum 
gildum og venjum, sem hafa áhrif á samskipti allra innan fyrirtækja og hefur 
áhrif á samskipti þeirra við aðra utan þeirra. Hún er byggð uppá á þáttum 
eins og gildum, trú, viðhorfum, skynjun, sýnilegum táknum, samskipta-
mynstri, hegðun fólks innan og utan fyrirtækisins. Hún er hluti af fyrirtækinu 
og oft sá kraftur sem heldur henni saman og knýr hana áfram. Hún virkar 
sem stjórntæki, sem viðurkennir ákveðna hegðun en önnur verður óæskileg. 

Menning nær utan um mjög margt í fyrirtækjum, svo sem; gildi, viðhorf, 
lög og reglur, hegðun, upplifun, sögur, hefðir, klæðaburð, útlit fyrirtækisins 
bæði að innan og utan og svo mætti lengi telja. Menningin hefur einnig áhrif 
á vinnuferla eins og sjá má út frá setningunni „við höfum alltaf gert þetta 
svona hér í þessu fyrirtæki“ eða „svona gerum við ekki hlutina hér“ og 
þessum viðhorfum getur verið afar erfitt að breyta. Þeir þættir sem hafa áhrif 
á fyrirtækjamenningu eru áhrifamiklir leiðtogar, saga fyrirtækisins og hefðir 
og hefur þetta áhrif á væntingar innan og utan fyrirtækisins til þess og 
vara/þjónustu þess. Menning er því mismunandi milli fyrirtækja og jafnvel 
innan þess líka.  

Táknmynd um ísjaka er oft notuð til að lýsa þessu betur. Fyrst eru það 
hin sýnilegu tákn (artifacts), það sem utanaðkomandi aðilar sjá og skynja eða 
upplifa. Skipurit, klæðaburður, vinnuaðstæður, slagorð, vörumerki, logo og 
merkingar og fleira þess háttar er sá hluti ísjakans sem stendur upp úr og er 
öllum sýnilegur. Síðan eru það yfirlýstu gildin (espoused values), sem lýsir 
hugmyndafræðinni, opinberri stefnu, framtíðarsýn og starfsmannastefnu. Þau 
eru ekki endilega öll sýnileg utanaðakomandi, en flestir starfsmenn 
meðvitaðir um þau. Loks eru það undirliggjandi hugmyndir/gildi (basic 
underlying assumptions), sem er sá hluti menningarinnar sem er neðansjávar, sá 
hluti ísjakans sem ekki sést. Samskiptamynstur, hugmyndir og viðhorf, sem 
verða til og hafa mótast í starfseminni og skýrir hegðun fólksins innan 
fyrirtækisins.  

En hvaðan kemur þessi menning fyrirtækisins? Hún getur komið frá 
einkennum starfa og starfsfólks, skipuriti og siðferði fyrirtækisins. Einkenni 
fólksins innan félagsins, ef allir eru með svipaða menntun, bakgrunn og eru á 
sama aldri, þá hafa þau öll svipuð siðferðisleg gildi, sannfæringu og vinna að 
þeim reglum sem móta réttu leiðina fyrir hagsmunaaðila (stakeholders). 
Þjóðarmenning umlykur svo þessa fyrirtækjamenningu og þar gerum við 
okkur grein fyrir hvað gerir þjóð að þjóð og hvað er að sem er sameiginlegt 
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og bindur fólk saman og hver er sú menning, sem það stendur vörð um 
(Hofstede, 2001). 

Þegar tvö fyrirtæki vinna saman eða renna saman, er ljóst að 
menningarárekstrar geta gerst og nánast óhjákvæmilegt þegar samrunar eru 
alþjóðlegir eða milli fyrirtækja af ólíkum landssvæðum. Vandinn liggur í því 
að um verulegar breytingar verða á högum starfsfólks og þurfa margir að 
læra ný gildi, nýja siði og þurfa að vinna eftir nýjum vinnuferlum. Margir lýsa 
sameiningum sem hjónabandi, þar sem að fólk verður að taka tillit til gilda og 
viðhorfa hvors annars, en ekki færa eða þvinga sínum gildum yfir á hinn. 
Hagsmunaaðilarnir (stakeholders) eru miklu fleiri en stjórnendur og eigendur 
(hluthafar). Við þurfum einnig að meta áhrifin á starfsfólk, neytendur, 
samfélagið og áhrifin á hagkerfið okkar. Vissulega hefur komið fram 
hagræðing og framlegðaraukning við yfirtökur, en forsendur fyrir árangri 
liggja ekki aðeins í kennitölum heldur einnig í hvernig til tekst um yfirtökuna 
hvað snerti einkenni og menningu fyrirtækjanna og framkoma við viðskipta-
vini og starfsfólk. 

Nýrri menningu komið á við samruna 

Stjórnendur verða að skilja og greina núverandi menningu til að geta gert 
breytingar til batnaðar. Hvetja þarf starfsfólk til þátttöku og selja þarf 
starfsfólki hugmyndafræðina að baki samrunanum og breytingar sem honum 
fylgja. Hér gildir spakmælið „eftir höfðinu dansa limirnir“ og skiptir máli að 
samruninn hafi skýra og eftirsóknarverða framtíðarsýn. Hér þarf að setja 
fram tímaáætlun og ná henni með ákveðnum vörðum (milestones) og upplýsa 
alla hagsmunaaðila um gang mála. Ýmsar leiðir hafa verið farnar til að 
samþættingu (integration) þessara menningarþátta við samruna, sem hafa 
reynst vel s.s. að koma á góðu upplýsingaflæði með innra-neti eða frétta-
blöðum, með viðhorfskönnunum og endurgjöf á niðurstöðum þeirra, nýrri 
skipan í teymisvinnu síðast en ekki síst að setja upp vörður og upplýsa um 
gang mála og þróun þeirra. 

Þegar breyta á menningu fyrirtækja þá felst það einmitt í að umbreyta 
viðhorfum, sýn og viðmiðum, sem hingað til hafa verið veruleiki rekstrarins, 
yfir í einhver ný og allt önnur. Þetta getur falið í sér að innleiða nýja hegðun, 
sem gerir markmið fyrirtækisins fyrir framtíðina að veruleika. Þetta felur ekki 
bara í sér að búa til nýtt logo og slagorð heldur snýst þetta um að skapa nýtt 
líf fyrir fyrirtækið og fólkið, sem þar starfar. Þegar fara á í markvissa 
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breytingu á menningu, þarf að greina núverandi menningu og skilgreina 
æskilega menningu. 

Fyrirtækjamenning er oft notuð sem blóraböggull og kennt um hvernig til 
tókst með samvinnu og teymisvinnu við yfirtöku. En mennning er miklu 
meira en bara að fá fólk frá sameiningarfélögum til að vinna saman. Að 
mynda og þróa nýja mennningu er miklu fremur lykillinn að sameining geti 
náð markmiðum sínum, en til þess þarf að vinna skipulega. Við höfum séð 
hvernig fyrirtækjamenning hefur haft veruleg áhrif á það hve margar 
yfirtökur ganga ekki upp, en ein aðalskýring er talin vera sú að sá sem 
yfirtekur annað fyrirtæki ætlar að innleiða sína menningu á þann yfirtekna og 
algjörlega óháð því hvort sú menning hæfir nýju og breyttu fyrirtæki. Í 
sumum tilfellum getur þetta flýtt sameiningaferlinu, en í öðrum eyðilagt allt 
sem lagt var upp með. Þetta fer mikið til eftir hve ólíkir menningarheimar 
voru fyrir sameininguna. Þó svo að forsvarsmenn reyni að draga úr óvissu 
starfsmanna og reyni jafnvel að sannfæra starfsfólk um að hér sé sameining 
jafninga (merger of equals), þá gera flestir sér grein fyrir að annað fyrirtækið 
yfirtók hitt og þannig verða annars vegar til “sigurvegarar”, þar sem líklegra 
að er menning og starfsfólk haldi velli og hins vegar þeir, sem telja sig sigraða 
(Krishnamurti og Vishwanath 2008).  

Skortur á leiðtogum og hættan á að missa gott fólk er alltaf fyrir hendi og 
það að halda í menningu hvors um sig skilar engu. Stjórnendur ættu að reyna 
að jafna þetta út með því að blanda saman starfsfólki eins og mögulegt er og 
halda því allt ekki aðskildu. Reynsla margra sýnir að þetta voru greinileg 
mistök og eflaust gerð í góðri trú og til að eyða sem mestri óvissu starfsfólks 
við að fá að vera með sínum fyrri vinnufélögum í sama umhverfi og eflaust 
hafa viðskiptavinir fagnað þessu, þar sem þetta veldur minnstri röskun fyrir 
þá. En við þvingum ekki nýrri menningu uppá starfsfólk, sem á að vera 
leiðbeinandi m.a. um það hvernig við bregðumst við vandamálum, högum 
samskiptum milli starfsfólks og viðskiptavina og hvernig í raun fyrirtækið 
umgengst alla hagsmunaaðila fyrirtækisins. Það er því til mýmörg dæmi að 
þegar fyrirtæki sameinast að margir stjórnendur samþykkja aldrei að ganga til 
liðs við “erkióvin”, sem þeir hafa eytt hluta af starfsævi sinni í að sigra í 
blóðugri samkeppni m.a. með því að stela frá þeim vörum, viðskiptavinum 
og starfsfólki. Menn er einfaldlega ekki tilbúnir að slíðra sverðin og reyna að 
sannfæra viðskiptavini og starfsfólk um að „öll dýrin í skóginum“ yrðu núna 
vinir! 
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Dæmisaga: Daimler-Chrysler 

Einn þekktasta sameining síðari ára er án ef yfirtaka bílarisans Daimler-Benz 
(frá Þýskalandi) á Chrysler (frá Bandaríkjunum) og er athyglisvert að skoða 
hana bæði út frá viðskiptalegum forsendum um samlegðaráhrif, en ekki síst 
út frá fyrirtækjamenningu og sem skólabókardæmi um árekstra milli ólíkra 
menninga fyrirtækja og þjóða. 

Tilkynning um sameiningu birtist 7. maí 1998 og var sagt í henni að um 
væri að ræða sameiningu jafningja (merger of equals) og var sá stærsti í iðnaði í 
heiminum. Þar lögðu Jurgen Schrempp og Robert Eaton, stjórnarformenn 
og forstjórar Daimler-Benz og Chrysler áherslu á að sameiningin myndi gefa 
fyrirtækjunum tækifæri til að auka sölu, skapa nýja markaði fyrir 
DaimlerChrysler, lækka innkaupsverða og ná fram stærðarhagkvæmni. 
Samlegðin var metin á um 1.4 milljörðum dala og að hún myndi tvöfaldast í 
nánustu framtíð, þegar frekari árangur næðist af samþættingunni (Waller, 
2001). 

Félagið var skráð í Þýskalandi en með höfuðstöðvar bæði í Stuttgart og 
Michigan. Bæði Schrempp og Eaton yrðu forstjórar fyrstu 3 árin en þá færi 
Eaton á eftirlaun. Hluthafar Daimler fengu 58% hlut og Chrysler 42%. Í 
tilkynningunni kom fram að engum verksmiðjum yrði lokað og engum yrði 
sagt upp störfum. Um var að ræða lárétta sameiningu með öllum þeim 
efnahags- og rekstrarforsendum sem eiga að liggja til grundvallar jákvæðri 
samlegð og kynnt voru hér að framan. Landfræðilega var um að ræða mikla 
samlegð á starfssemi beggja fyrirtækja, þar sem 63% af veltu Daimler kom frá 
Evrópu og 93% af veltu Chrysler kom frá Bandaríkjunum og nú gæfist 
tækifæri fyrir báða aðila að komast fljótar inn á markaði beggja vegna 
Atlantshafsins. Vaxtarmöguleikar virtust miklir, þar sem samlegðin var 
augljós út frá innviðum (infrastructure) s.s. afkastgetu, aðstöðu, innkaupum og 
dreifingu. Vöruframboð þeirra bætti hvorn annað upp (complementary goods) og 
sama gilti um mannauð þeirra, þar sem sérfræðingar og starfsmenn Daimler 
voru framar í tækniatriðum en Chrysler í hönnun. Fyrirtækin voru með með 
ólíka markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærslu (market segmentation, 
targeting, positioning) og þannig voru möguleikar í sölu- og markaðsmálum 
(“kross-sölum”) miklir án mikillar innbyrðis samkeppni. Jafnvel var talað um 
að hin ólíka fyrirtækjamenning myndi geta hjálpað báðum, þar sem 
Bandaríkjamenn myndu læra agann og tækniþekkinguna af Þjóðverjum og 
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þeir síðarnefndu myndi læra sveigjanleikann og markaðshugsun Bandaríkja-
manna. 

En hættumerkin voru til staðar, nást hvert sem litið var. Þetta var fyrsti 
samruni þessara fyrirtækja yfir Atlantshafið. Fyrirtækin voru hluti af mjög 
ólíkum menningarsvæðum, með ólíku viðskiptaumhverfi og þjóðar-
menningu. Það var ýtt úr vör með tvo skipstjóra í brúnni, sem aldrei kann 
góðri lukku að stýra og það var hreinlega sagt ósatt við starfsfólk um að hér 
væru jafningjar að rugla saman reitum. Þetta kom fljótlega í ljós við 
stjórnarkjör, en Þjóðverjarnir fengu meirihluta í stjórn (enda með 58% hlut) 
og þegar fjöldi yfirmanna Chrysler yfirgáfu félagið (en 2/3 gerðu það) voru 
ráðnir Þjóðverjar í þeirra stað og táknrænt var að logo Chrysler var aldrei sett 
upp við hlið Mercedes í Stuttgart. Kjarninn virtist vera að báðir aðilar voru 
ekki tilbúnir að deila hugmyndum og hlutum, þar sem viðhorfið byggðist á 
„upprunavottorði“ („not-invented-here“) þessara þátta. 

Samþætting á menningu var greinilega í hættu af ofangreindum ástæðum 
og erfitt að sjá hvernig samþætting í þá veru ætti að geta átt sér stað þar sem 
ólík menning fyrirtækjanna var byggð á ólíkri þjóðarmenningu. Þjóðverjar 
voru vanir miklum aga, vel skipulögðu fyrirtæki, þar sem stuðst var við 
skriflegar reglur, mikla atvinnuvernd og öryggi og þess vegna litla veltu. 
Bandaríkjamennirnir voru nánast með alla þessa þætti með öfugum 
formerkjum. Launakerfi fyrirtækjanna voru gjörólíkt þar sem bónusar voru 
mun hærra hlutfall af laun hjá Chrysler en hjá Daimler. Sameiningin mistókst 
fyrst og fremst á ólíkum stjórnunarstílum, en yfirtstjórn Daimler byggði á 
formlegum, skriflegum samskiptum, sem grundvölluðust á titlum og stöðu 
manna, en Chrysler voru sveigjanlegri, óformlegri og afslappaðri samskiptum 
t.d. voru menn nefndir með fornafni sínu.  

Stjórnskipulag þessara fyrirtækja var gjör ólík. Hjá Daimler gilti vélrænt 
skipulag (mechanistic structure), sem er hannað til að kalla fram áreiðanleika 
hegðun hjá starfsfólki, sem hægt er að spá fyrir og einkennist af lóðréttu 
skipulagi, hlutverk eru þröngt skilgreind, framgangur hægur og rólegur og 
ákvarðanir eru miðstýrðar. Hjá Chrysler var um dæmigert lífrænt skipulag 
(organic structure) að ræða, sem boðar sveigjanleika þannig að starfsfólk gerir 
breytingar og nær að aðlaga sig fljótt breytilegum aðstæðum. Þar er lítil 
áhersla á lóðrétt skipulag, hlutverk eru lauslega skilgreind, þar er hvatt til 
frumkvæðis og ákvarðanir eru dreifstýrðar (Jones, 2007). 

Sameiningin mistókst þar sem Þjóðverjarnir ætluðu að innleiða sinn 
stjórnunarstíl og sína menningu og rekstrartölurnar tala sínu máli. 3 árum 
eftir sameininguna var virði DaimlerChrysler á markaði nákvæmlega það 
sama og Daimler-Benz einu fyrir samrunann. Árið 2006 var tap á rekstri 
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Chrysler 1.5 milljarðir dala og árið eftir var það svo selt til Cerberus Capital 
Management fyrir 650 milljónir dala, sem er langur vegur frá þeim 36 
milljörðum dala, sem fyrirtækið var metið á við yfirtökuna árið 1998. 

Var þekkingarstjórnun lausn? 

Það liggur nú fyrir að nauðsynlegt var að leysa menningaárgreining 
fyrirtækjanna og samþætta nýja menningu, sem gæti sannfært yfirstjórn, 
stjórnendur og starfsfólk um að vera með opin huga og tiltrú á nýju félagi. 
Var lykillinn að mögulegri lausn fólgin í þekkingarstjórnun (knowledge 
management), sem gæti komið þessu „hægt og hljótt“ í gegn? Þekkingar-
stjórnun er miðlun og samþætting sérfræðiþekkingar innan fyrirtækis og á 
milli deilda, starfsþátta í rauntíma með samtengdu upplýsingakerfi. Hér er 
byggt á skráningarstefnu (codification approach), þar sem þekkingu er safnað, 
hún skilgreind og geymd í gagngrunni þar sem hægt er að nálgast hana með 
einföldum hætti fyrir notendur. Þar eru allar reglur og fyrirmæli um hvernig 
bregðast skuli við ýmsum aðstæðum og síðan er reynt að notast við 
samskiptastefnu (personalization approach), sem hentar þegar fyrirtæki er í mjög 
breytilegu umhverfi og óvissa eða ný vandamál koma upp. Þar er treyst 
frekar á þekkingu einstaklinga, innsæi og dómgreind þeirra en gagnagrunn 
með skriflegum reglum. Fyrirframskoðanir (cognitive structure): safn tengdra 
þátta s.s. viðhorfum, forgangsröð, væntingum og gildum, sem þróast með 
tímanum og hefur mest um það að segja hvernig viðbrögð hvers og eins 
verða og túlkun þeirra á aðstæðum hverju sinni 

Stjórnendur setja reglur og staðla til að auðvelda ákvörðunartökur. 
Einstaklings-miðaður lærdómur: stjórnendur þurfa að hvetja og þjálfa 
einstaklinga í fyrirtækinu til að læra nýja hluti, ný gildi og venjur svo þeir geti 
aukið persónulega hæfni sína og getu til að vinna störf sín enn betur og geta 
jafnvel gengið í störf annarra. Hóp-miðaður lærdómur: stjórnendur þurfa 
einnig að hvetja til lærdóms með því að láta starfsfólk vinna saman í hópum 
svo einstaklingarnir geti deilt með hver öðrum þekkingu sína og færni til að 
bæta árangur allra (Jones, 2007). 
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Lokaorð 

Meðan sameining er á fyrstu stigum sínum er tækifæri til að fá starfsfólk í lið 
með sér og halda því vel upplýstu og hlusta á það. Hér þarf að gera 
mannauðnum jafn hátt undir höfði og fjárhagslegum auði fyrirtækjanna, enda 
verður hann ekki til ef ekki er hlúð að starfsfólki. 

Ef hægt væri að nýta betur tímann frá áreiðanleikakönnun að 
samþættingu til þess að greina ólíka menningu og samlegð henni tengda, þá 
mun það leiða til meir verðmæta fyrir hluthafa og draga um leið úr líkum á 
að yfirtakan mistakist. Enn og aftur kemur í ljós hve undirbúningstímabilið 
er mikilvægt og hve nauðsynlegt er að skilgreina og kortleggja fyrirtækja-
menningu til að innleiða í nýju sameinuðu fyrirtæki strax á þessu stigi 
samningaviðræðna. 

Við vitum að fyrirtækjamenning hefur mikið um það að segja hvort 
sameining tekst eða ekki. Rétt er að þróa stefnu í “menningarmálum” strax í 
undirbúningstímabilinu og hvort hægt sé að innleiða gildandi menningu eða 
hvort samhæfa þurfi ólíka menningu. Til þess þarf að greina vel núverandi 
menningu og finna ólíka jafnt og sameiginlega þætti og finnum þannig helstu 
hindranir á þessu stigi, en ekki við innleiðingu sameiningar. Reynum að 
byggja brýr milli fyrirtækjanna, þar sem við vitum að samvinna er nauðsynleg. 
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Gender Effects of the Economic Crisis 

Katrín Ólafsdóttir 

 

The world has been hit by a severe financial crisis. The financial crisis has led 
to a recession in most economies of the world. Economic growth is showing 
negative numbers, unemployment has climbed and many families struggle to 
pay their debt. In most recessions, the most vulnerable groups are those with 
little formal education. The current recession has somewhat different 
characteristics in that particular groups of people have been hit to a greater 
extent than experienced before. The financial crisis has led to unemployment 
among bankers, primarily people with higher education, and mostly men. 
Another group that has been hard hit by the recession are construction 
workers, a group with specific training that is primarly men.  

Gender (in)equality 

Although most countries have instituted laws decades ago banning gender 
discrimination in the labor market there are still widespread differences 
between the genders in the labor market, especially in terms of gender wage 
differentials. There is also a difference in education attainment, although the 
gap has reduced significantly in recent years. Research shows that returns to 
skill level is greater among those with higher education. With women still 
receiving less education than men, the gender gap remains (Altonji & Blank, 
1999). The widest gender wage gaps can be found in commercial services, 
which include banking and marketing (ITUC report, 2009).  

The Nordic crisis in the 1990s 

Although the current recession is in many ways unique, certain parallels can 
be drawn against the crisis affecting the Nordic countries in the early 1990s. 
The Nordic crisis started in the banking and construction sectors and spread 
from there to other sectors of the economy.  
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The Nordic crisis has been characterized as three 'bads': bad luck, bad 
policies and bad banking. The crisis can be seen as one consequence of a deep 
economic recession preceded by an exceptionally long boom period. Thus, 
the reasons can be found in external shock factors - bad luck factors. Bad luck 
can be specified by the recession preceded by financial market liberalisation 
with a large increase in bank lending volumes, asset prices and in corporate 
and household indebtedness. In Finland this was acerbated by the collapse of 
exports to the former Soviet Union (Koskela & Uusitalo, 2004).  

The bad policy aspect sees the crisis as a consequence of unsuitable 
economic, monetary or regulatory policy. While it was necessary to undergo 
a thorough deregulation of financial markets in the 1980s, policy makers 
failed in the adaptation and timing of economic and regulatory policy in the 
new situation. The most disastrous form of bad banking was excessive risk 
taking by banks. Heavy competition over market shares, together with a rise 
in asset prices and easy access to foreign funding, created a favourable 
atmosphere for increased demand for borrowed funds and an increased 
willingness by banks to lend. Simultaneously, this fed careless lending and 
investment practices(Koskela & Uusitalo, 2004). 

During the recovery after 1994, employment increased rapidly, with the 
largest increase in business services and manufacturing of equipment, 
especially electronic equipment. The service sector, education and social 
services, grew rapidly. This constituted a structural change in the labor 
market creating a mismatch problem. Skill requirements were often higher 
than the education level of the unemployed thus, slowing down the recovery 
in the unemployment rate (Koskela & Uusitalo, 2004). 

Recession in the labor market 

In a recession, the effects in the labor market show up primarily in rising 
unemployment accompanied by a fall in labor market participation rates as 
well as early retirement. A typical recession hits individuals at the lower end 
of the earnings distribution the hardest. As women tend to be over-
represented in low paying jobs and underrespresented in high paying jobs 
(Ehrenberg & Smith, 2003) the conclusion can be drawn that in a recession, 
when it comes to wages, women are likely to be harder hit than men.  

In terms of employment it is widely accepted that the negative 
consequences of recessions in developed countries impact overall more 
strongly on male than on female employment levels, while in developing 
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countries women workers are more prone to be made redundant than male 
workers (ITUC report, 2009). Research shows that in advanced countries 
men are often employed in cyclically unstable industries or industries in long-
term decline, while women tend to be employed in more stable service 
industries (Singh & Zammit, 2000). In the UK research on the recession 
between 1990 and 1993 shows that it was mainly the male-dominated 
professions such as manufacturing and construction that were affected by 
the economic decline (ITUC report, 2009). The reverse is true in Iceland as 
in the last recession in the middle of the 1990s, the unemployment rate 
among women was higher than that of men as seen in Figure 1. 

 

 
Figure 1. Unemployment in Iceland 1985-2008  

In the recession of the 1980s and 1990s in Norway, male-dominated 
industries like manufacturing and construction were hit the hardest. Women 
more often work in teaching and health services in the public sector which 
are usually less affected by recessions. In Finland and Denmark income 
inequality hardly changed at all in the recession in the early 1990s, but in 
Norway and Sweden inequality rose with rising unemployment (Aaberge et 
al., 2000). 
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The current crisis 

The current crisis bears a resemblance to the Nordic crisis, although on a 
much wider scale. The economic crisis has affected developed and emerging 
economies alike. Before the crisis there was a strong upswing in most 
countries. Real house prices shot up in most OECD countries. Coupled with 
good economic conditions, housing construction expanded rapidly to reach 
historical highs. Financial deregulation, low interest rates with rapid 
development in financial innovation led to bank credit growing at rates in 
excess of GDP. The banking sector went through several mini crises in the 
last couple of decades, such as the East Asia crisis, Y2K, dot-com, the 
Nordic crisis discussed above and 9/11. After going through these crises and 
recovering rapidly, the lower perceived and observed risk is likely to have 
increased the appetite for leverage and risky investment in financial and 
other asset markets (Elmeskov, 2009).  
 

 
Figure 2. Unemployment in Iceland 2008-2009 

Thus the current crisis was brought about due to people taking excessive 
risk in the financial sector. As a consequence, unlike previous recessions 
where unskilled workers have been hit the hardest, specific sectors are hit 
hard, especially in the banking sector and in construction. Thus, the first 
round effects are not a universal hit across the economy, but increased 
unemployment among bankers and construction workers. These two sectors 
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are both male dominated sectors and therefore, the initial effects are 
increased unemployment among men rather than women.  

The increase in the unemployment rate in Iceland from July 2008 to June 
2009 can be seen in Figure 2 (Directorate of Labour, 2009). The overall 
unemployment rate has increased significantly, but the unemployment rate 
for men has risen higher than that for women. From November 2007 to 
November 2008, the U.S. economy lost 2.400 million jobs according to a 
report from the Bureau of Labor Statistics (BLS). Four out of five of those 
jobs (82%) were jobs held by men, while only 18% of jobs losses were jobs 
held by females (Bureau of Labor Statistics, 2008). 

As the main driver of the onset of the crises was the unwinding of asset 
price hikes, financial leverage and risk appetite built up prior to the crisis, it is 
interesting to see whether there is a gender effect going on here. 

Men, women and risk 

In research on differences in risk taking among men and women, the results 
usually show significant gender differences. Men are found to be more 
willing to compete than women (Gneezy, Niederle & Rustichini, 2003). 
Although both men and women show overconfidence, men are generally 
found to be more overconfident than women (Lundeberg, Fox & 
Puncchohar, 1994). Niederle & Vesterlund (2007) find that after controlling 
for gender differences in performance, twice as many men as women select a 
tournament over piece rates.  

In their study Vandegrift & Yavas (2008) examined outcomes when 
individuals are asked to choose between payments schemes either based on 
absolute performance or relative performance. They find that in a winner-
take-all tournament, men showed a significantly higher performance than 
women. Initially men produce more accurate forecasts than women, while 
later there was no gender difference in forecast errors. When the winnings 
were distributed among the participants there was no difference in the 
performance of men and women. However, they found that men were much 
more likely to enter the tournament too frequently than women.  

Research on people working in the financial sector finds that over-
confident investors trade more frequently than rational investors (Odean, 
1998) and Barber & Odean (2001) find that men trade stocks more 
frequently than women. Knoeber & Thurman (1994) find that less able 
participants select high-variance strategies. Brown, Harlow & Starks (1996) 



348  Katrín Ólafsdóttir 
 

  

study mutual-fund managers who face tournament incentives. In that case 
they increase the risk in their portfolios if their mid-year performance is 
below average. Niessen & Ruenzi (2007) found that women managers tend 
to take less extreme risks and adopt more measured investment styles than 
their male peers and trade less than their male colleagues.  

With the financial markets offering new products and low interest rates, 
the men working in the sector more willing to take risks, with the added 
incentive of the payment structure which was intended to increase the risk 
appetite of those working in the sector, the atmosphere was ripe for risk 
taking. 

The current recession 

In the current recession, banking and construction, relatively high paying 
sectors, have so far been harder hit and earlier than other sectors. Currently, 
the largest group among the unemployed are professionals, service and sales 
workers, construction workers and unskilled workers. In Iceland in 2008 
over 40% of those laid off in mass layoffs were employed in construction, 
while 14% were employed in the banking sector. 

The response of employers is to lay off workers, reduce working hours or 
to cut nominal wages. The outlook in the Icelandic labor market is that many 
people, both men and women, face lower nominal wages. Payments for 
overtime work are also falling, especially in industry and construction. These 
groups are also more likely than other groups to be moving to part time 
work. As these sectors employ predominantly men, this effect is more 
pronounced among men than women (Directorate of Labour; 2008). 
Working hours have shrunk so far in 2009 in Iceland. In the first half of 
2008 weekly working hours were 41.8 on average, while in 2009, the average 
weekly working hours were down to 39.4. The average weekly working hours 
for women were 1.2 hours shorter in the first half of 2009 compared to 
2008, while the average weekly working hours for men had gone down by 
2.9 hours (Statistics Iceland, 2009). 

The experience in Sweden is that only 1.1 percent of workers took a cut 
in regular nominal pay and 3.2 percent of all unions experienced a regular 
wage cut in the recession in the early 1990s. Some had done so only for a 
small group of employees. The wage cuts took place in firms that were lowly 
unionized. The incidence of wage cuts was significantly higher in the skilled 
service sector, where collective bargaining agreements play a lesser role 



Gender Effects of the Economic Crisis 349 

  

(Agell & Bennmarker, 2002). Real wages however were much more flexible 
(Calmfors & Forslund, 1990). 

With men losing their jobs in high paying sectors, as banking is a high 
paying sector among those with tertiary education and construction is a high 
paying job in the semi-skilled sector, the wage distribution could narrow in 
the nearest future. It is known that men are overrepresented in the higher 
levels of the wage distribution and thus men‘s wages are cut while women‘s 
wages remain intact. Women tend to be closer to the bottom of the 
distribution and could become the sole breadwinner for the family. 
Therefore, many families could have to alter their lifestyle significantly in the 
wake of the banking crisis. Financial crises thus, may alter gender relations 
through intrahousehold adjustments (Floro & Dymski, 2000) 

With men losing their jobs more often than women, it is possible that 
there will be more women than men in the labor market, a situation not seen 
before. Still, women tend to bear the brunt of household responsibilities. 

With governments taking large loans to restore or restructure financial 
institutions, the public sector debt in many countries is skyrocketing. For 
instance, Iceland’s public sector debt amounted to 28% of GDP in 2007, but 
is estimated to reach 110% of GDP at the end of 2009. Thus the second 
round effects of the recession are likely to be cuts in government services. 
Governments will be forced to restructure government services to be able to 
service their debt. With women overrepresented in the services sector, it is 
likely that women in the lower paid services sector will enter the ranks of the 
unemployed in the next 1-2 years. Women also usually receive more benefits 
from the government than men and thus any budget cuts affecting benefits 
would adversely affect women. (Statistics Norway) 

Thus, questions rise as to how this effects the economy as a whole and 
individual families. The effects of the recession on the wage distribution 
could be in the direction of reducing the span from the lowest to the highest 
wages, thus reducing the wage effect of education and experience. This 
change could also reduce the gender wage gap. The recession could also lead 
to a dramatic change in the functioning of individual families as the higher 
paid half of a couple is now without income and the lower paid half is now 
the breadwinner and the family income is cut by more than half. 

If anything can be learned from previous recessions, it is that unemploy-
ment will continue to climb and will not start to fall until economic growth is 
well under way. In the average crisis the duration of downturn of 
unemployment is almost 5 years (Reinhart & Rogoff, 2009). We also have to 
be prepared for current skills to become obsolete and that new skills are 
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required in the growing economy. The fall in the unemployment rate will 
hinge on how quickly economies adopt to a changing situation in the labor 
market.  

Conclusion 

The roots of current recession may be found in the financial sector where 
bubbles formed and risk taking turned excessive and real estate price rises led 
to overconstruction. Thus, the first round effects are likely to hit men harder 
than women as the two sectors, the financial sector and the construction 
sector, readjust.  

Although the effects on the wage distribution are not obvious, it could be 
in the direction of reducing the wage dispersion. Higher paid men are facing 
wage cuts, reduced working hours or even the loss of jobs. Their lower paid 
spouses working in the services sector could react by increasing their labor 
supply. 

With governments refinancing a large part of the financial sector and 
thereby increasing government debt, the second round effects are likely to be 
increased unemployment among women in the services sector as 
governments cut services to finance the debt. 

Whether the recovery will take hold quickly or not remains to be seen. It 
is quite possible that with the necessary restructuring in the economy, many 
economies will face a mismatch of skills as current skills become obsolete 
and new skills are required. 

There is also a lesson to be learned from the crisis. As the main culprit is 
excessive risk taking, research shows that women are more risk averse than 
men and therefore it is imperative that in the future, risky decisions are taken 
by a group that consists of both genders as opposed to men only. 
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Áfallastjórnun er fræðigrein sem hefur verið við lýði í tæp þrjátíu ár. 
Fræðimenn hafa skilgreint áfallastjórnun sem hæfni skipulagsheildar til að 
vinna sig á árangurríkan hátt út úr óvissu eða áfalli með það að markmiði að 
lágmarka tjón á heilsu manna, fjármunum og öryggi skipulagsheilda eða 
almennings (Pheng, Ho og Ann, 1999). Einar Mar Þórðarson og Jörundur 
Valtýsson (2001) telja að áfallastjórnun feli í sér að koma upplýsingum fljótt 
og vel með réttum boðleiðum til viðeigandi markhópa. Stocker (1997) segir 
að hugtakið áfallastjórn feli í sér ákvörðun og upplýsingamiðlun til varnar 
skipulagsheildum en Sapriel (2003) bendir á að áfallastjórnun sé flókin og 
ekki nægjanlegt að láta talsmann skipulagsheildar tala við fjölmiðla og draga 
athyglina frá áfallinu. Eitt af markmiðum áfallastjórnunar er að skipulagsheild 
nái jafnvægi. Hún þarf að vera stöðug svo hægt sé að viðhalda hefðbundnum 
rekstri hennar (Reilly, 2008). Ef undirbúningur fyrir hugsanlegt áfall er ekki 
góður gæti áfallið orðið langt og alvarlegt (Argenti, 2007). 

Áfallastjórnun er fræðigrein sem er samtvinnuð stefnumiðaðri stjórnun. 
Hún á við bæði í daglegum rekstri skipulagsheilda og einnig þegar óvæntir 
atburðir verða. (Kreitner, 2004; Reilly, 2008). Fræðimenn greinir á um 
uppbyggingu áfallastjórnunar. Coombs (2004, 2005) skiptir henni í fernt: 
Forvarnir gegn áföllum, viðbúnaður vegna áfalla, viðbrögð eða upplýsinga-
miðlun á áfallatímum og lærdómur af áföllum. Pearson og Mitroff (1993) 
segja þrepin fimm: Aðvörunartákn, undirbúningur, að takmarka tjónið, bati, 
uppbygging og lærdómur. Árangur af áfallastjórnun skipulagsheilda má sjá 
með því að skoða hversu vel hefur tekist að vinna úr áföllum (King, 2007).  

Áfallastjórnun og áfallaáætlun eru ólík fyrirbæri, en þó er áfallaáætlun 
hluti af áfallastjórnun (Coombs, 2005). Áfallaáætlun er ferli sem lýsir 
viðbrögðum við óvæntum atburðum sem geta skaðað eða eyðilagt ímynd og 
ásýnd skipulagsheilda eða vörumerki þeirra þannig að fjárhagslegt tjón 
hljótist af (Argenti, 2007). Harrison (2000) mælir með því að skipulagsheildir 
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prófi áfallaáætlun og æfi sig í að nota þær. Mikilvægt sé að uppfæra áfalla-
áætlun ef breytingar verða í skipulagsheildum. Áfallaáætlun sem ekki hefur 
verið prófuð af starfsfólki getur reynst gagnslaus (Coombs, 2005). Áætlunin 
þarf að vera sveigjanleg og geta aðlagast breyttum aðstæðum (Harrison, 
2000). Það er mat Penrose (2000) að um 80 prósent af minni skipulags-
heildum sem ekki hafa áfallaáætlun gætu ekki lifað af áfall og myndu hætta 
starfsemi innan tveggja ára eftir áfall. Áfallaáætlun ætti af þessum sökum að 
vera til í öllum fyrirtækjum (Argenti, 2007; Fink, 2002; Harrison, 2000). Í 
áfallaáætlun er m.a. gerð grein fyrir hvernig stjórnendur eigi að ræða við 
fjölmiðla, hvernig tilkynna eigi starfsmönnum um áföll og hvernig eigi að 
setja upp upplýsingamiðstöð (Argenti og Forman, 2002). 

Skipulagsheildir þurfa að undirbúa sig undir áföll með því að setja upp 
áfallateymi (Horsley og Barker, 2002; King, 2002). Þeir starfsmenn sem í það 
veljast móta stefnu fyrir hugsanleg áföll og finna leiðir til lausna ef þau dynja 
yfir. Áfallateymið ber jafnframt ábyrgð á áfallaáætluninni og hittist reglulega 
(Coombs, 2004).  

Við gerð áfallaáætlunar þurfa stjórnendur og starfsmenn að gera sér grein 
fyrir því sem hugsanlega getur komið fyrir og hvað þarf að vernda í 
skipulagsheildinni (Stocker, 1997). Möguleikar á áföllum eru óendanlega 
margir og sú staðreynd verður oft til þess að erfiðlega gengur að vinna áætlun 
(Penrose, 2000). Starfsmenn með sérþekkingu á sínu sviði ættu að skipa 
áfallateymi og sjá um að vinna upp áætlun (Argenti og Forman, 2000). 
Mikilvægt er að skilgreina vald áfallateymis. Meðlimir þess verða að vera færir 
um að taka ákvarðanir í umboði stjórnenda skipulagsheildarinnar (Cohn, 
2007). Þegar viðbrögð við áfalli eru skipulögð er nauðsynlegt að gera ráð 
fyrir einum talsmanni skipulagsheildarinnar. Helst ætti talsmaðurinn að vera 
yfirmaður í skipulagsheildinni. Hann þarf að vera snöggur að taka ákvarðanir 
og hafa gott vald á að miðla upplýsingum og tala við hópa. Þá þarf hann að 
vera vanur að vinna með fjölmiðlum og tala við blaða- og fréttamenn 
(Ritchie, 2004; Harrison, 2000). 

Argenti og Forman (2002) leggja mikla áherslu á að hver skipulagsheild 
þurfi að hafa góða áætlun um upplýsingamiðlun á áfallatímum því 
upplýsingamiðlun er mjög mikilvægur hluti áfallastjórnunar. Til þess að 
komast hjá óþarfa vandræðum verður upplýsingamiðlun að vera í forgangi 
vegna þess að það sem fer úrskeiðis situr frekar eftir í hugum fólks en það 
sem vel er gert (Ucelli, 2002). Upplýsingamiðlun á áfallatímum eru 
samskiptin á milli skipulagsheildar og almennings og hún snýst um að safna, 
geyma og miðla þekkingu (Egelhoff og Sen, 1992: King, 2002). Þá segir 
Reilly (2008) að ef upplýsingamiðlun sé ekki nægjanleg séu meiri líkur á að 
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viðskiptavinirnir hætti viðskiptum og snúi sér annað. Við áföll er því 
mikilvægt að upplýsingar um atburðinn berist til þeirra sem málið varða eftir 
réttum leiðum. Í áföllum verða skipulagsheildir að hafa mjög gott vald yfir 
upplýsingamiðlun og atburðarásinni því fyrstu klukkustundir eftir áfall skipta 
mestu máli. Upplýsingarnar verða að vera réttar, skipulaga fram settar og 
skiljanlegar fyrir almenning.  

Réttar upplýsingar þurfa að berast til allra hagsmunaaðila, ekki síst til 
starfsfólks. Nauðsynlegt er að huga vel að bæði innri og ytri miðlun (Fink, 
2002). Stjórnendur þurfa að hafa góða samskiptahæfileika og hæfni í 
upplýsingamiðlun, því mikið mæðir á þeim eiginleikum á áfallatímum. Góð 
þekking á upplýsingamiðlun hjá stjórnendum getur bjargað skipulagsheild á 
áfallatímum (Guth, 1995-; Ritchie, 2004). Stjórnendur í skipulagsheildum 
vilja gjarnan telja sjálfum sér trú um að þeir geti ráðið við allt sem gerist í 
skipulagsheildunum (Stocker, 1997, Penrose, 2000). Margir komast að raun 
um annað og breyta oft vinnuferli sínu í kjölfar áfalls. Seitel (2001) leggur 
áherslu á að stjórnendur greini frá þeim upplýsingum sem þeir hafa strax. 
Ekki sé ráðlegt að neita að svara fjölmiðlum því þá sé hætta á því að 
upplýsingar fari á kreik sem ekki eru réttar. Það geti skaðað skipulags-
heildinna og gert henni erfiðara fyrir að vinna sig út úr áfallinu. 

Áföll og það sem aflaga fer hjá skipulagsheildum tekur mikið pláss í 
fréttum og fréttatengdum þáttum. Fréttir fjalla um það sem er óvenjulegt og 
er frábrugðið venjunni. Argenti og Forman (2002) segja að stór hluti efnis í 
fjölmiðlum alls staðar í heiminum sé um áföll í skipulagsheildum. Þessar 
fréttir séu oft á forsíðum prentmiðla og í aðalfréttatíma ljósvakamiðlanna.  

Aðferð 

Rannsóknin (Kristinn Bjarnason, 2009) var unnin samkvæmt megindlegri 
rannsóknaraðferð. Spurningakönnun var send út í tölvupósti til 264 fyrir-
tækja 20. apríl 2009. Rannsókninni var beint til stjórnanda eða upplýsinga-
fulltrúa í fyrirtækjum sem talin voru til þeirra stærstu á landinu árið 2007 
samkvæmt tímaritinu Frjálsri verslun (Steinunn Benediktsdóttir, 2008). Ein 
ítrekun var send út 24. apríl. Könnuninni lauk 27. apríl. Í rannsókninni var 
spurningalistinn settur upp með 58 lokuðum spurningum í Outcome 
vefkannanakerfinu og gerð netkönnun eða rafræn könnun. Svör bárust frá 
129 þátttakendum (fyrirtækjum), sem þýðir að svarhlutfall var 48.9 prósent. 
Markmið könnunarinnar var að fá eins skýra mynd og hægt er um hvort 
áfallastjórnun sé beitt í stærstu fyrirtækjunum á Íslandi og hvort það sé til 
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áfallaáætlun í þessum fyrirtækjum. Til viðbótar var kannað viðhorf 
þátttakenda til áfallastjórnunar og hvort þeir telji nauðsynlegt að hafa áætlun 
ef til áfalls kemur. Kannað var hvort til staðar væri áfallateymi í fyrir-
tækjunum og hvort áfallastjórnun væri á könnu sérfræðinga eða almennra 
starfsmanna. Tilgátur rannsakenda voru þær að ekki væri mikið um 
áfallaáætlanir í íslensum fyrirtækjum þó að stjórnendur telji þær nauðsynlegar.  

Niðurstaða rannsóknar og umræður 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að áfallaáætlanir eru ekki til 
staðar í fyrirtækjum á Íslandi, nema helst í þeim stærstu, sem hafa hundrað 
starfsmenn eða fleiri. Þá kemur fram að 72 prósent þátttakenda segjast vera 
mjög eða frekar sammála um að nauðsynlegt sé að hafa áfallaáætlun og 48 
prósent þátttakenda segjast þekkja til áfallastjórnunar. Um 29 prósent 
þátttakenda segjast hafa uppfært áfallaáætlun síðast á síðastliðnu ári. 
Rannsóknin gefur vísbendingar um að áfallaáætlun sé til staðar hjá 28 
prósent fyrirtækja.   

Kannað var hvaða aðferðir þátttakendur telja mikilvægastar að beita þegar 
áfall verður í fyrirtækinu og kemur í ljós að rúmlega 98% þátttakenda telja að 
það sé mjög mikilvægt eða frekar mikilvægt að upplýsa starfsmenn ef til áfalls 
kemur. Stór hópur þátttakenda, 76.6 prósent telur að mikilvægt sé að gefa út 
yfirlýsingu og upplýsingar um áfallið. Þá segjast 64.4 prósent mjög sammála 
eða frekar sammála því að hafa samband við fjölmiðla að eigin frumkvæði og 
90 prósent segjast vera mjög sammála eða frekar sammála því að svara 
spurningum fjölmiðla um áfallið.  

Ástæður þess að áfallaáætlun er ekki til staðar hjá fyrirtækjunum eru 
margvíslegar og er erfitt að greina eina aðalorsök í niðurstöðunum. Stocker 
(1997) hefur bent á þá hugsun hjá stjórnendum að það sé ómögulegt að gera 
ráð fyrir öllu sem hugsanlega getur farið úrskeiðis og að áætlun myndi ekki 
vera fyrirtækinu til framdráttar. Þátttakendur í þessari rannsókn gætu haft 
þessa sömu skoðun og það gæti útskýrt hvers vegna svo mörg fyrirtæki eru 
ekki með áfallaáætlun. Í könnuninni kom fram að stjórnendur virðast ekki 
hafa næga þekkingu á viðfangsefninu og telja að önnur verkefni séu brýnni. 

Flestir svarenda í könnunni segjast hafa orðið fyrir áfalli á síðustu fimm 
árum og sérstaklega við hrun bankanna sem hafði áhrif á fyrirtækið 
rekstrarlega. Þegar skoðað er hvort þátttakendur segjast geta ráðið við áföll 
sem upp koma í fyrirtækinu án þess að fá aðstoð eru 45,3 prósent þeirra 
mjög sammála eða frekar sammála því. Um 58 prósent þátttakenda eru 
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sammála því að fyrirtækið sé með starfsmenn sem geta séð um áfallastjórnun 
komi til áfalls og 48 prósent þátttakenda segjast hafa þekkingu á 
áfallastjórnun. Þá eru 66 prósent þátttakenda frekar eða mjög ósammála 
fullyrðingunni „Áföll koma ekki upp í mínu fyrirtæki í framtíðinni“. Hins 
vegar eru um 75 prósent þeirra sem tóku afstöðu mjög eða frekar sammála 
því að fyrirtækið hafi orðið fyrir áfalli á síðastliðnu ári. Í könnuninni kemur 
fram að í fáum fyrirtækjum hafa starfsmenn hlotið þjálfun í áfallastjórnun. 
Flestir þátttakendur sem svöruðu því hvort nauðsynlegt væri að efla umræðu 
um áfallastjórnun töldu svo vera og vilja geta brugðist betur við áföllum í 
fyrirtækjunum. Það er vísbending um að hugtakið áfallastjórnun sé nýtt í 
umræðunni vegna þess að í rannsókninni kemur fram að í mörgum 
fyrirtækjum hefur lítið verið hugsað um áfallastjórnun. Þegar svör 
þátttakenda eru skoðuð í tengslum við fyrstu viðbrögð við áfalli kemur í ljós 
að flestir myndu vilja tilkynna starfsmönnum fyrst um áfallið.  

Í rannsókninni kemur fram töluverð tortryggni stjórnenda gagnvart blaða- 
og fréttamönnum. Tæplega 16 prósent þeirra stjórnenda sem svöruðu 
spurningunum í rannsókninni segjast vera mjög eða frekar sammála því að 
blaða- og fréttamenn séu óvinveittir fyrirtækinu. Þá telja tæplega 17 prósent 
að fyrirtæki þeirra hafi fengið mjög mikla neikvæða fjölmiðlaumfjöllun á 
síðustu fimm árum. Þessi tortryggni stjórnenda í garð blaða- og fréttamanna 
gæti hugsanlega komið í veg fyrir greiða og góða upplýsingamiðlun þegar 
áfall dynur yfir fyrirtæki. Tortryggni í garð fjölmiðlamanna gæti hindrað að 
upplýsingar berist til almennings í gengum fjölmiðla. Áhugavert væri að 
rannsaka ástæðu þessarar tortryggni. 

Í íslenskri rannsókn þar sem blaða- og fréttamenn voru spurður um áhrif 
sín og völd kom fram að þeir telja stöðu sína sterka í þjóðfélaginu (Katrín 
Pálsdóttir, 2006). Spurningalisti var sendur til allra þeirra, 249 starfsmanna, 
sem störfuðu við fréttaskrif á fréttastofum ljósvaka- og prentmiðla árið 2005. 
Svarhlutfall var 53 prósent. Meirihluti þeirra, 53 prósent, sögðust vera mjög 
sammála eða frekar sammála því að þeir hefðu mikil völd. Mikill meirihluti 
þeirra, 85 prósent, sögðust vera mjög sammála því eða frekar sammála þegar 
þeir eru spurðir um hvort blaða- og fréttamenn gætu haft áhrif á skoðanir 
fólks með umfjöllun sinni. Þá segjast 63 prósent þeirra vera mjög sammála 
eða frekar sammála því að nefna fjölmiðlana fjórða valdið, til viðbótar við 
löggjafarvald, dómsvald og framkvæmdavald. 

Með því að benda á þessa rannsókn og hvernig blaða- og fréttamenn 
meta stöðu sína í samfélaginu, mætti draga þá ályktun að þetta mat á eigin 
stöðu kunni að hafa einhver áhrif á samskipti þeirra við þá einstaklinga eða 
fyrirtæki sem þeir eru að fjalla um hverju sinni. Hugsanlega leiðir upplifun 
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blaða- og fréttamanna, á sterkri stöðu sinni og hvernig þeir geta haft áhrif á 
framvindu mála, til hroka eða yfirlætis í samskiptum við viðmælendur þegar 
þeir eru í efnisleit, þannig að upplifum manna verði neikvæð í þeirra garð. 
Það er verðugt viðfangsefni að rannsaka samskipti stjórnenda og blaða- og 
fréttamanna með þetta í huga. Greið og góð upplýsingamiðlun til almennings 
fer í gengum fjölmiðla og þar eru blaða- og fréttamenn hliðverðir, sem velja 
og hafna og taka ákvarðanir um það hvað fer á forsíður blaðanna og í 
fréttatíma ljósvakamiðla. 

Í þessari rannsókn er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknar-
innar um stöðu fyrirtækja almennt. Hins vegar gefur hún vísbendingar um 
það hvernig þessu var háttað í fyrirtækjum á Íslandi í vorið 2009. Ekki virðist 
vera búið að rannsaka mikið stjórnun og upplýsingamiðlun á áfallatímum né 
áfallastjórnun innan fyrirtækja. Rannsakendur fundu engar rannsóknir um 
hvernig áfallastjórnun er háttað innan fyrirtækja á Íslandi og því eru þær 
vísbendingar sem hér koma fram áhugaverðar. Þörf er á frekari rannsóknum 
á áföllum í fyrirtækjum á Íslandi og hvernig stjórnendur bregðast við þeim. 
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Flest okkar skilgreina sig sem heiðarlega einstaklinga. Þrátt fyrir það er 
algengt að einstaklingar hegði sér óheiðarlega. Einstaklingar hringja sig inn 
veika í vinnuna, þó þeir séu ekki veikir, hlaða niður uppáhalds sjónvarps-
þættinum sínum af Internetinu þó það sé ólöglegt og taka með sér heim 
penna úr vinnunni, þó reglur banni það. Þó að óheiðarleg hegðun sé algeng 
spá kenningar í hagfræði meiri óheiðarleika en rannsóknir hafa sýnt1. Flestir 
einstaklingar ljúga ekki um leið og það gæti gagnast þeim og stela ekki um 
leið og metinn ábati er hærri en metin kostnaður.  

Í hagfræði og sálfræði hafa rannsóknir á heiðarleika aukist til muna á 
síðustu árum. Þar sem blekkingar eru hluti af mörgum viðskiptum hafa 
hagfræðingar byrjað að skoða þannig samskipti í tilraunum (Gneezy, 2005; 
Dreber og Johannesson, 2008; Fischbacher og Heusi, 2008). Í stuttu máli 
hafa hagfræðingar fundið að fólk forðast það að ljúga (Hurkens og Kartik, 
2009) og að hlutfall heiðarleika er ekki hægt að skýra að fullu með hinu 
venjulega kostnaðar-ábata viðhorfi (Mazar, Amir og Ariely, 2008). 
Sálfræðingar hafa líka skoðað heiðarleika, bæði sem hluta af þroska (Bucciol 
og Piovesan, 2008; Polak og Harris, 1999) og sem hluta af innri 
styrkingarskilmálum (reward structure) (Baumeister, 1998; Mazar o.fl., 2008). 

Þrátt fyrir þann mikla áhuga sem heiðarleiki hefur fengið, hafa fáir skoðað 
tengsl persónuleika við heiðarleika. Persónuleiki hefur meðal annars verið 
notaður til að skýra (ó)-samvinnuþýða hegðun (cooperative behavior), endurgjöf 
(reciprocity) og tilboð í úrslitakostaleikjum (ultimatum games) (Ben-Ner, 
Putterman, Kong og Putterman, 2004a, Ben-Ner, Putterman, Kong og 
Magan, 2004b; Boone, Brabander og Witteloostuijn, 1999; Schmitt, Shupp, 
Swope og Mayer, 2008). Í þessari rannsókn fylgjum við þessari línu og 
skoðum tengsl stjórnrótar og heiðarleika.  
                                                                          
1  Þó það sé algeng forsenda í hagfræði að einstaklingar séu sjálfselskir og sama um afdrif 

annarra þá eru mikilvæg frávik frá þessari reglu.  
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Frá því að hugmyndin um stjórnrót var fyrst kynnt af Rotter árið 1966 
hafa rannsakendur birt hundruð greina um innri og ytri stjórnrót (t.d Spector, 
1982). Stjórnrót, eins og önnur persónuleika einkenni, er sett fram sem 
stöðugt einkenni sem hefur víðtæk áhrif á stórt svið atferlis (Ajzen, 1987). 
Hugmyndin um stjórnrót kemur frá kenningunni um félagslegt nám (social 
learning theory) sem heldur því fram að atferli einstaklinga eigi rót sina að rekja 
til hvatningar (motivation) einstaklinga og að þar af leiðandi sé atferli 
markmiðadrifið (Rotter og Hochreich, 1975; sjá í Wijbenga og van 
Wittelootuijn, 2007). Stjórnrót er tengd virði styrkingar (styrkjum eða virði 
hvatningar) og hvernig virði styrkingarinnar ræðst af mögulegri stjórn sem 
fólk hefur á umhverfi sínu. Gerður er greinarmunur á innri (internal) stjórnrót 
og ytri stjórnrót (external). Fólk sem hefur innri stjórnrót telur að styrking 
(afleiðing), til dæmis verðlaun, byggist á þeirra eigin hegðun á meðan fólk 
sem hefur ytri stjórnrót telur að styrking sé byggð á heppni eða tilviljun. Til 
dæmis myndi fólk sem hefur að geyma innri stjórnrót vera ánægt með góðan 
árangur í aðstæðum sem krefjast færni og áreynslu. Fólk sem hefur að geyma 
ytri stjórnrót myndi meta árangur þar sem þau hefðu litla stjórn á aðstæðum 
en niðurstaðan kæmi til vegna heppni, tilviljunar eða einhvers sem hefur 
meiri áhrif á aðstæður en það sjálft. Rannsóknir hafa ítrekað sýnt að þeir sem 
hafa innri stjórnrót eru virkari í flóknum eiginleika bundnum verkefnum en 
sambærilegir einstaklingar með ytri stjórnrót (Rotter, 1966; Spector, 1982). 
Aftur á móti trúa þeir sem hafa ytri stjórnrót að það sem hendir þá sé 
afleiðing tilviljunar, lukku eða örlaga. Fyrir vikið eru þeir atburðir sem henda 
vegna einhvers æðra afls eða vegna þess að heimurinn er svo flókinn að 
ómögulegt er að spá fyrir um útkomu (Rotter, 1966; Spector, 1982). Stjórnrót 
mælir þess vegna hversu mikið einstaklingar finnst þeir ráða yfir hegðun og 
útkomum í flóknum heimi.  

Við skoðun rannsóknir í sálfræði og leggjum fram þá tilgátu að 
einstaklingar með háa ytri stjórnrót (locus of control) séu líklegri til að hegða sér 
óheiðarlega þegar tækifærismennska (chance) er þáttur í útkomunni 
(Karabenic og Srull, 1978). Til að kanna þessa tilgátu gerum við tilraun þar 
sem þátttakendur spila mælgileik (cheap talk game) upp á peninga.
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Aðferð 

Í þessari rannsókn voru tengsl stjórnrótar við heiðarleika könnuð. Heiðarleiki 
var mældur með mælgileik þar sem sendandinn hefur peningalegan hvata til 
að senda óheiðarleg skilaboð til móttakandans (Gneezy, 2005). Tveir 
einstaklingar eru paraðir nafnlaust saman í sitt hvoru herberginu (hér eftir 
nefndir sendandi og móttakandi). Sendandinn verður að velja á milli valkosts 
A eða valkosts B án þess að vita áhrif valsins. Þessir tveir valkostir leiða af 
sér mismunandi borgun fyrir hvern einstakling. Ef að móttakandinn velur 
valkost A fær sendandinn 500 krónur og móttakandinn 600 krónur. Ef 
hinsvegar móttakandinn velur valkost B fær sendandinn 600 krónur og 
móttakandinn 500 krónur. Einu upplýsingarnar sem móttakandinn hefur eru 
skilaboð frá sendandanum þar sem hann heldur því fram að valkostur A eða 
að valkostur B sé betri fyrir móttakandann. Þetta er framkvæmt þannig að 
sendandinn, sem hefur allar upplýsingar um mögulega borgun, sendir 
móttakandanum skilaboð þar sem stendur Þú þénar meira á valkosti A en 
valkosti B eða Þú þénar meira á valkosti B en valkosti A. Þar sem aðeins fyrri 
skilaboðin eru rétt, eru þeir einstaklingar sem senda seinni skilaboðin 
skilgreindir sem óheiðarlegir.  

Tilraunin var framkvæmd á 384 háskólanemendum við Háskóla Íslands 
og Háskólann í Reykjavík (174 sendendur og 174 móttakendur). Meðalaldur 
sendenda var 28,01 ár (sf = 8,78 ár) og móttakenda 25,68 ár (sf = 5,47 ár). 

Mælitæki Duttweiler (1984) var notað til að meta stjórnrót. Mælitækið 
samanstendur af 28 staðhæfingum sem er ætlað að mæla hvert svarendur 
leita til að ná sér í styrkingu. Hver staðhæfing er metin út frá fimm atriða 
kvarða frá nánast aldrei til nánast alltaf með innfyllingu. Mælitækið í heild tekur 
gildi frá 28 til 140. Hærra gildi merkir meiri innri stjórnrót. Innri áreiðanleiki 
mælitækisins í þessar rannsókn var 0,81 sem telst vera gott. Mælitækið sjálft 
má sjá í töflu 1. 
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Tafla 1. Staðhæfingar mælitækis Duttweilers (1984) um stjórnrót 

 

Númer Staðhæfing
1. Þegar ég stend frammi fyrir vandamáli reyni ég _____ að gleyma því.
2. Ég þarf _____ mikla hvatningu frá öðrum svo ég haldi áfram að vinna að erfiðum 

verkefnum.
3. Mér líkar _____ við störf þar sem ég get tekið ákvarðanir og tekið ábyrgð á eigin störfum.
4. Ég skipti _____ um skoðun þegar einhver sem ég lít upp til er ósammála mér.
5. Ef mig langar í eitthvað þá legg ég _____ mikið á mig til að öðlast það.
6. Ég kýs _____ að fræðast um staðreyndir frá einhverjum öðrum í stað þess að þurfa að 

grafa þær upp sjálf(ur).
7. Ég myndi _____ þiggja störf sem krefjast mannaforráða.
8. Ég á _____ í erfiðleikum með að segja „nei“ þegar einhver reynir að selja mér eitthvað 

sem mig langar ekki í.
9. Ég vil _____ fá að hafa áhrif á ákvarðanir sem teknar eru í sérhverjum hópi sem ég 

tilheyri.
10. Ég íhuga _____ ólíkar hliðar mála áður en ég tek ákvörðun.
11. Hvað öðru fólki finnst hefur _____ mikil áhrif á hegðun mína.
12. Þegar eitthvað gott kemur fyrir mig finnst mér það _____ vera mér að þakka.
13. Ég nýt þess _____ að vera í forystuhlutverki.
14. Ég þarf _____ að fá hrós frá einhverjum fyrir verk mín áður en að ég er ánægð(ur) með 

það sem ég hef gert.
15. Ég er _____ nógu viss um skoðanir mínar til að reyna að hafa áhrif á aðra.
16. Þegar eitthvað á eftir að hafa áhrif á mig reyni ég _____ að fræðast eins mikið um það og 

ég get.
17. Ég ákveð _____ fyrirvaralaust að gera hluti.
18. Fyrir mig skiptir það _____ meira máli að vita að ég hef gert hlutina vel en að vera hrósað 

af einhverjum öðrum.
19. Ég læt _____ kröfur annarra halda mér frá því að gera það sem ég vil.
20. Ég held _____ í mínar skoðanir þegar einhver er ósammála mér.
21. Ég geri _____ það sem mig langar til að gera, ekki hvað annað fólk telur að ég ætti að 

gera.
22. Það dregur _____ úr mér kjark þegar ég er að gera eitthvað sem tekur langan tíma að fá 

áorkað.
23. Þegar ég er hluti af hópi þá kýs ég _____ að láta aðra í hópnum taka allar ákvarðanir.
24. Þegar ég á við vandamál að stríða, fylgi ég _____ ráðleggingum vina eða vandamanna.
25. Ég hef _____ gaman af að fást við erfið verkefni frekar en auðveld verkefni.
26. Ég kýs _____ aðstæður þar sem ég get reitt mig á hæfni annarra í stað þess að þurfa 

aðeins að reiða mig á mína eigin hæfni.
27. Það að einhver mikilvægur segi mér að ég hafi unnið gott verk skiptir mig _____ meira 

máli en að finnast að ég hafi unnið gott verk.
28. Þegar ég er með í einhverju reyni ég _____ að komast að öllu því sem ég get um hvað er í 

gangi jafnvel þó að einhver annar sé við stjórnvölinn.
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Niðurstöður og umræða 

Munur var á meðaltölum heildarskors stjórnrótar eftir því hvort sendendur 
voru heiðarlegir eða óheiðarlegir (tafla 2). Óheiðarlegir sendendur voru lægri 
á stjórnrót og því líklegri til að hafa ytri stjórnrót. 

Tafla 2. Meðatöl og staðalfrávik hverrar spurningar á mælitækinu um 
stjórnrót eftir því hvort sendendur voru heiðarlegir eða óheiðarlegir 

 

* p < 0,05. 

M Sf N M Sf N
Sp1 4,13 0,79 95 3,91 0,87 79
Sp2 3,87 0,87 95 3,59 0,95 79
Sp3 4,34 0,75 95 4,06 0,87 79 *
Sp4 3,74 0,84 95 3,76 0,98 79 *
Sp5 4,08 0,75 95 3,95 0,89 79
Sp6 3,36 0,89 95 3,11 1,06 79
Sp7 3,57 1,15 95 3,29 1,19 79
Sp8 4,51 0,89 95 4,27 1,11 79
Sp9 4,13 0,87 95 4,00 0,89 79
Sp10 4,04 0,89 95 4,01 0,79 79
Sp11 3,40 1,07 95 3,41 0,98 79
Sp12 3,43 0,79 95 3,54 0,80 79
Sp13 3,73 0,97 95 3,65 1,04 79
Sp14 3,38 1,04 95 3,23 1,00 79
Sp15 3,62 0,91 95 3,41 0,82 79
Sp16 4,19 0,82 95 3,87 0,87 79 *
Sp17 3,51 0,94 95 3,39 1,09 79
Sp18 4,03 0,79 95 3,91 0,88 79
Sp19 3,83 0,88 95 3,89 1,01 79
Sp20 3,86 0,87 95 3,91 0,82 79
Sp21 4,03 0,79 95 3,85 0,85 79
Sp22 3,46 0,84 95 3,28 0,90 79
Sp23 4,23 0,87 95 4,04 1,04 79
Sp24 2,77 0,86 95 2,61 0,84 79
Sp25 3,69 0,83 95 3,54 0,84 79
Sp26 3,99 0,94 95 3,87 1,07 79
Sp27 3,28 1,16 95 3,20 1,02 79
Sp28 3,58 0,94 95 3,33 1,09 79
Heildarskor 105,78 10,8 95 101,89 9,73 79 *

Heiðarlegir Óheiðarlegir
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Munur var á fjórum einstökum spurningum á stjórnrótar mælitæki 
Duttweiler eftir kyni, t.d. hvatningu (sp2) og hæfni annarra (sp26) (tafla 3). 
Ekki var munur á heildarskori kvenna og karla á stjórnrót. Það er í samræmi 
við niðurstöður fjölda rannsókna (t.d. Feingold, 1994).  

Tafla 3. Meðaltöl og staðalfrávik hverrar spurningar á mælitækinu um 
stjórnrót eftir kyni sendenda 

 

* p < 0,05. 

M Sf N M Sf N
Sp1 4,09 0,78 80 3,98 0,87 94
Sp2 3,91 0,81 80 3,61 0,98 94 *
Sp3 4,20 0,83 80 4,22 0,81 94
Sp4 3,61 0,92 80 3,86 0,88 94
Sp5 3,96 0,82 80 4,07 0,82 94
Sp6 3,16 0,93 80 3,32 1,01 94
Sp7 3,56 1,09 80 3,34 1,24 94
Sp8 4,45 1,08 80 4,35 0,92 94
Sp9 3,95 0,84 80 4,17 0,90 94
Sp10 4,01 0,74 80 4,04 0,93 94
Sp11 3,33 1,04 80 3,47 1,01 94
Sp12 3,49 0,83 80 3,48 0,77 94
Sp13 3,75 0,89 80 3,64 1,09 94
Sp14 3,30 1,06 80 3,32 1,00 94
Sp15 3,63 0,83 80 3,44 0,91 94
Sp16 4,01 0,80 80 4,07 0,90 94
Sp17 3,48 1,04 80 3,44 0,99 94
Sp18 3,90 0,77 80 4,04 0,88 94
Sp19 3,84 0,89 80 3,87 0,99 94
Sp20 3,80 0,80 80 3,96 0,88 94
Sp21 3,78 0,90 80 4,10 0,72 94 *
Sp22 3,30 0,89 80 3,45 0,85 94
Sp23 3,98 0,95 80 4,29 0,94 94 *
Sp24 2,76 0,78 80 2,64 0,90 94
Sp25 3,69 0,77 80 3,57 0,89 94
Sp26 3,76 1,03 80 4,09 0,95 94 *
Sp27 3,13 1,07 80 3,35 1,11 94
Sp28 3,43 0,94 80 3,50 1,09 94
Heildarskor 103,24 9,72 80 104,67 11,09 94

Karlar Konur
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Mynd 1. Heildarskor stjórnrótar eftir kyni og hvort sendendur voru heiðar-
legir eða óheiðarlegir 

Á mynd 1 sést ekki aðeins að munur var á heildarskori stjórnrótar eftir 
því hvort sendendur voru heiðarlegir eða óheiðarlegir eins og sést í töflu 2 
heldur eru í henni ákveðnar vísbendingar um að hugsanlega sé samvirkni á 
milli kyns og heiðarleika þegar kemur að stjórnrót. Ekki var kynjamunur í 
stjórnrót (tafla 3) né heldur í óheiðarleika (χ2(1, N = 174) = 0,01; p > 0,05) 
en karlar sem mælast með ytri stjórnrót kunna að vera óheiðarlegri en konur 
sem mælast með ytri stjórnrót. 

Niðurstöðurnar benda til að stjórnrót hafi tengsl við heiðarleika. 
Heiðarlegri þátttakendur mældust með hærri innri stjórnrót en óheiðarlegri 
þátttakendur sem er í samræmi við það sem búast mátti við sem er í samræmi 
við hugmyndir Karabenic og Srull (1978).  
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Downloading, an Indicator of a New 
Techno-Economic Paradigm 

 
Kristín Atladóttir 

 

Since 1999 the recording industries have seen a dramatic and steady decline 
in the sale of the compact disk or the CD, a digital format for storing and 
playing music that has mostly replaced other formats intended for such use. 

Music file-sharing was non-existent prior to 1998 but by the year 2000 
this activity had grown exponentially and was seen by the recording industry 
as posing potentially terminal dangers to it’s infrastructure. The rise of 
Napster, and it’s fall in 2001 following an accusations of vast copyright 
infringements from the music industry and a subsequent court order, marks 
the explosive beginning of what can safely said to be an entrenched battle. 

On one side is the recording industry led by RIAA (Recording Industry 
Association of America) and IFPI (International Federation of Phonographic 
Industries) claiming that an aggregated decrease in CD sales from the year 
1999 to date is due, in it’s entirety, to what has become known as illegal file-
sharing or piracy. Along with large corporations in the music distribution 
sectors these organizations have lobbied intensely, in the public, political and 
legal arena. 

On the other side are diverse and dispersed groups of internet users and 
file-sharers that dispute the claims put forward by the recording industry and 
keep up a robust downloading culture on a global basis. Arguments 
presented by this side cite exaggerated claims of loss, colluded overpricing 
and oligopolistic industrial structure, changing consumption requirements 
and indirect attempts at regulating a common ecology that is the Internet and 
cyber-space. 

Research and scholarly work can be found to support the arguments put 
forth by both sides and despite recent softening of position by institutional 
bodies such as the DCMS in the UK and the EU Commission for Telecoms 
and Media, direct attempts at imposing infringing legislature on a national 
basis are taking place in various countries around the globe. This paper is an 
attempt to shed light on the current situation by outlining the major strands 
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of a debate that has raged for a decade by viewing the digitalization of 
creative content and it’s distribution and dissemination over the Internet as a 
part of a technological revolution. Such revolution, as defined by 
Schumpeter and Kuhn, and later by Freeman, Perez, Dosi and others, is not 
seen as an engineering phenomenon but as a complex social process 
involving technical, economic, social and institutional factors that establish 
and become part of a techno-economic paradigm that eventually causes a 
fundamental change in the socio-institutional sphere.  

Technological Revolutions 

Technological Revolutions, in the Schumpeterian/Freeman/Perez paradigm, 
show two basic features. A strong interconnectedness and interdependence 
of the participating systems in their technologies and markets. And, a 
capacity to transform profoundly the rest of the economy (and eventually 
society) (Perez, 2009). 

The capacity to transform other industries and activities results from an 
associated techno-economic paradigm serves as a best practice model for the 
most effective use of the new technologies within and beyond the new 
industries, according to Perez. 

„In terms of structure, each revolution includes a significant number of 
interrelated new products and production technologies, giving rise to 
important new industries. Among them there tends to be a core all-pervasive 
low-cost input, often a source of energy, sometimes a crucial material, plus 
one or more new infrastructures. The latter usually change the frontier and 
conditions of transportation networks – for products, people, energy and 
information-extending their reach and increasing their speed and reliability 
while drastically reducing cost“(Perez, 2009). Perez goes on to state that: „It 
is the techno-economic paradigm (TEP), evolving as the new technologies 
diffuse, that multiplies their impact across the economy and eventually 
modifies the socio-institutional structures“(Perez, 2009). 

The advent of the fifth successive technological revolution arrived with 
the development of the Intel microprocessor in 1971 (Perez, 2004), the Age 
of Information and Telecommunication or The Digital Revolution. This has 
allowed for the digitized dissemination, and the digital distribution, of infor-
mation as well as a redefinition of the nature, use and role of information.  

New technology systems modify the business space as well as institutional 
context and culture. New rules and regulations are likely to be required, as 
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well as training and institutional facilitators and these, in turn, have a strong 
formative influence on technology. 

This paper argues that the current age of digital technologies and 
communication is indeed a technological revolution and that the debate over 
file-sharing and it’s calamitous effect on the recording industries is a lucid 
example of a resistance to change. 

Changes in CD sales 

The CD or the Compact Disc became commercially available in 1988 and 
has, by 2009, become the standard physical storage medium for audio. It was 
originally developed to store sound recordings exclusively but it’s use has 
been extended to allow the preservation of other types of data. The MP3 file 
is a digital audio encoding format, a common audio format for consumer 
audio storage, as well as de facto standard of digital audio compression for 
the transfer and playback of music on digital audio players as well as personal 
computers. MP3 files appeared in the 1990s and by 1998 they were 
becoming the most popular form for encoding by producers of hardware, 
producers of music and users of both.  

Products produced by the entertainment industry are, essentially, digitally 
transmittable information or as Paul Romer (2002) explains „The funda-
mental good produced by the recording industry is literally a bit sting, a long 
sequence of 0’s and 1’. However, once the bit sting exists, it can be reused, at 
no additional cost, to make copies for millions, even billion of people.“ With 
small to no replications costs (and high fixed costs which inherently poses 
incumbent strains on production) it was only to be expected that down-
loading would take off with the diffusion of the requisite technology, a 
technology that sharply reduced the technical limitations that had kept the 
effect of pervious copying technologies at bay. 

Evidence of decrease – claims, facts and predictions 
Reports of the effects of file sharing are at a variance. A convincing number 
of studies, based on various methods to measure the drop in CD sales, 
number of networks and users, number of files shared and items down-
loaded and more, witness to a drastically changing approaches to 
appropriation of recorded music. Most, if not all, agree with the fact that a 
sustained drop in CD sales represents a lasting change in the market for 
recorded music and that the decrease in sales is of such magnitude that it will 
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cause a permanent shift in the market. The variance, however, is in the 
causes to which this shift is attributed. 

Claims 
Since the appearance of Napster in 2000, and later other P2P networks the 
recording industry, led by RIAA and IFPI have attributed the decrease in 
CD sales worldwide to illegal file-sharing activities. Estimations of 
diminution of revenue ranged from severe to predictions of near annihil-
ation. According to the industry, music file sharing explains most of the 21% 
drop in US CD sales over the 2000-2003 period. (N. Curien, Laffond, G., 
Laine, J., Morau, F., 2004) Today, in 2009, following a sustained drop from 
2003 the recording industry maintains that 95% of music is downloaded 
without payment (IFPI, 2009). To what extent the decrease in sales translates 
into loss of revenue is uncertain, such information is not readily available and 
the little there is are figures presented by the RIAA and IFPI. The popularity 
of the DVD has grown and sales have increased considerably in recent years. 
Although the drop in CD sales is unquestioned it is likely that both 
consumer surplus and changing modes of consumption may partially be 
transferring revenue from CD’s to DVD’s.  

Facts 
The music sectors registered 962m units physical music sales in 2004, 
compared with 1.13 bn. in 2000 (EC, 2008). In the year 2007 physical music 
sales were down to 450.5m and 362.6m in 2008 that represents a drop by 
20%. The compounded annual decline of album sales was 5.59% from 1999 
through 2003. From 2004 onward, the rate of decline was 13.2%, including a 
2.8% increase in 2004 (Coolfer, 2008). Music sale revenue was US 14.6bn in 
1999 as opposed to US 10.1bn in 2008, and an estimation of US 9.2bn in 
2013 (Arango, 2008). Digital sales have increased on an annual basis, rising 
32% between 2007 and 2008 to a record 65.8m units in the US but a 25% 
compounded over six years internationally. Digital sales in Europe were at 
120m Euro in 2005 but are expected to grow to 1.1bn by 2010 (EC, 2008). 
Digital platforms now account for around 20% of recorded music sales 
(IFPI, 2009). Single track downloads accounted for 1.4bn units globally (up 
24%) in 2008 and are seen to be driving the online market although digital 
albums are growing in sales as well (up 37%)(IFPI, 2009). 
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Contributing factors to decline 
The Recording Industry places the responsibility for most of the average 7% 
annual drop in sales on file sharing, which they claim generates a replace-
ment effect where free music and CDs are seen as substitutes. The 
concomitant occurrence of decrease in sales with growing distribution of 
broadband has been use to support this. Most scholars support the statement 
that downloading is responsible for some of this decline but disagree on to 
what degree other factors contribute to the decline in sales. 

Table 1. Contributing factors to decrease in CD sales 
Technol. 
factors: 

Economic 
factors: 

Social factors: Cultural factors: 

Capacity to copy 
CDs by burning 

Changing or poor 
economic 
conditions 

Resistance to 
industry copyright 
enforcement acts 

Easy access to 
multitudes of 
creators 

The Library Effect 
or the substitution 
between vinyl 
(LPs) and CDs 

Excessive or 
monopolistic 
pricing or the 
perception there of 

 
Growth of 
competing cultural 
products ex. DVDs 

Availability of vast 
libraries of music 
from online 
sources 

A single song 
market – the iTunes 
effect. Rejection of 
product bundling 

 Poor creativity of 
new CDs 

Easy access to 
online radio that 
include highly 
style specific 
broadcasts 

Fewer stores, Top 
Chart inventory   

 
Table 1. presents suggestions of contributing factors range from the 

technological to the economic, social, cultural and market based. In line with 
a hypotheses of a techno-economic paradigm shift, with the accompanying 
adjustments of institutions, markets and business, it is only right to assume 
that the underlying causes for the decline in CD sales are more than mere 
substitution effects. Such a claim must include the logic that a systemic 
change is taking place that reflects more than just a shift in the use of format.  

Figure 1. demonstrates a peak in sales of pre-recorded music CDs in 
1999. This coincides with the massive distribution for copying technologies 
for general customer use and the rise of Napster.  
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Figure 1. LP/CD sales in the USA from 1973-2004. The square markers 
depict predicted sales based on GDP (Liebowitz, 2006) 

In accord with the technological revolution hypotheses the figure may 
also be deemed to express a growing participation in the transfer from the 
physical to the digital delivery, a trajectory which, if indeed this is a systemic 
technological change as defined by Freeman (Freeman, 1992, 1996), is 
irreversible. In such an instance it is somewhat singular to view the predicted 
sales (based on GDP) as a logical estimation of sale development and inter-
pret the disparity between predicted sales and actual sales as revenue loss. 
That is however what the recording industry appears to be doing.  

 
    No matter how important and dynamic a set of new technologies may be, it 
only merits the term revolution if it has the power to bring about a transformation 
across the board. It is the techno-economic-paradigm (TEP), evolving as the new 
technology diffuses, that multiplies their impact across the economy and 
eventually also modifies the socio-institutional structures.  
    Such a meta-paradigm is the set of the most successful and profitable practices 
in terms of choice of inputs, methods and technologies and in terms of 
organizational structures, business models and strategies. Thus mutually 
compatible principles and criteria develop in the process of using the new 
technologies, overcoming obstacles and finding more adequate procedures, 
routines and structures. The emerging heuristic routines and approaches are 
gradually internalized by engineers and managers, investors and bankers, sales 
and advertising people, entrepreneurs and consumers. In time, a shared logic is 
established; a new „common sense“ is accepted for investment decisions as well 
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as for consumer choice. The old ideas are unlearned and the new ones become 
„normal“. (Perez, 2009) 

Decline in CD sales a first manifestation of revolutionary 
digital consumer ship  

What was not apparent during the period from 2000 – 2004 when most of 
relevant studies were conducted was that the drop in CD sales took place 
before an alternative user format or mode of consumption had peaked in it’s 
diffusion curve. It is possible that the transition period from LPs and tapes 
may be concurrent with the early stages of the CD diffusion. However, a 
break from a normal curve presents itself in 1999-2000 suggesting that a 
replacement product was not making an entry into the market as would be 
normal when a product reaches a saturation or exhaustion point. And, that 
when such new modes of consumption did start to surface they would not 
take on the form of a physical product. It appears that many of the scholars 
were not fully aware that they were studying a trend taking place in a 
technological flux and entering a period of music commerce that could not 
be equated to prior „situations“. In an paper that marks a departure from the 
common approach Paul Romer did however observe that based on the 
evidence at the time „the vast majority of music downloads are not directly 
substituting for purchases of traditional recordings and, rather, represent 
new consumption units for listeners“ (Romer, 2002). 

What these studies clearly show is a large decline in CD sales, a somewhat 
lesser decline in music sales but little to no decline in music consumption.   

Effects of file-sharing on stakeholders 
Industry: 
The recording industry has lost revenue due to the serious decrease in CD 
sales. It has been claimed, rightfully no doubt, that downloading contributes 
to this fact (Hui & Png, 2003; S. Liebowitz, 2003; Peitz & Waelbroeck, 
2004a, 2004b; Zetner, 2003). Exceptions to this are (Oberholzer & Strumpf, 
2004), Tanaka (Tanaka, 2004) and (Andersen & Frenz, 2007) who find little 
or no decrease in sales attributable to file sharing. 

The music industry is structured similarly to the film industry. A few 
majors rule the market on a global scale – owning distribution (and often all 
other) rights globally. A large number of independents (some owned by the 
majors) compete in the market, smaller in scale and scope. The majors 
control their own vertical value chain and compete horizontally in the 
market. The industry is mostly governed by the Pareto distribution law 
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which to a large extend explains it’s structure – where a relatively small 
number of hits have to make up for a much larger number of misses. (Caves, 
2002). Their products are traditionally non-exclusive and non-rival in nature 
but like any non-rival goods theirs come packaged together with rival goods 
and thus exclusivity is partly obtained through product delivery formats. This 
also goes far in explaining the oligopolistic structure of the industry and may 
render some credence to common accusations of price collusion. (Frost, 
2007; Romer, 2002) This structure makes the need for control over distri-
bution strategy and delivery channels critical and this is why the capacity for 
digital downloading wreaks havoc within the industry. 

Since the realization of imminent calamity hit the industry, in the late 
1990s, the record companies along with the RIAA and IFPI have developed 
a double-stranded strategy to fight off the threat, litigation and enforced 
partial exclusivity of their products. 

Seeking damages on behalf of maltreated artists and the education of 
Internet users are the main justification the industry cites for numerous law-
suits filed both by individual companies as well as the RIAA. To date around 
40.000 US citizens, picked at random, have been sued by the RIAA though 
only two cases have gone to court. The RIAA was awarded damages totaling 
just under $3m as a result of these two cases but most, if not all, of the 
remaining 39.998 individuals accept RIAA’s offer of a settlement for 
between $3.000 and $12.000 US dollars apiece (Tenebaum, 2009). 

Partial-Exclusivity. Increased copyright protection and DRMs (Digital 
Rights Management, a term describing any technology which inhibits uses 
(legitimate or otherwise) of digital content that were not desired or foreseen 
by the content provider) are the means through which the recording industry 
seeks to regain control over the distribution and consumption of their 
products. The implementation of DRMs has not proved successful, circum-
vention technologies are developed to overcome it’s constraints and users 
have objected to it’s use. In fact, large content retailers such as Amazon.com 
and iTunes are now using the absence of DRM as a specific selling point. 

Lobbying and litigating to strengthen, both in scope and depth, existing 
copyright laws has been productive for the recording industry and related 
industries (film industry). The duration of copyright has been extended 
worldwide, laws have been amended and actions to regulate Internet access 
are being prepared the world over.  
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Artists: 
The main motivation for artists to sign with majors has been to benefit 

from their superior position in marketing and distribution. As mentioned 
earlier, downloading affects this particular area of the industry activity the 
hardest and undermines the necessary control over the product. New 
distribution methods thus undermine the incentive artist have for signing up 
with large companies (N. Curien, Laffond, Lainé, & Moreau, 2004). This 
increasingly applies the more firms attempt to accommodate piracy by 
exploiting one of its main features, a large-scale diffusion at a low cost. 
Concomitantly, reduced revenue from CD sales hits the large record 
companies the hardest, those who represent the well-known, popular artists. 
It may therefore be safe to assume that this group of musicians may see the 
largest cut in their profit although their revenue may still far outrun the lesser 
know artists in numbers of dollars. Blackburn (Blackburn, 2004) concludes 
that file sharing does indeed depress music sales overall, but the effect is not 
evenly felt. The hits at the top of the charts lose sales, but the niche artists 
further down the popularity curve actually benefit from file trading. Duchene 
and Walbroek (2002) have demonstrated that P2P technologies reduce the 
profit of already well-known artists using the traditional distribution system. 
Concurrently the technology offers smaller and previously unknown artists 
the opportunity of uploading their product online with little fixed cost 
allowing for a more widespread and rapid distribution than traditional means 
would. Based on the observation that the business model of major labels 
relies considerably on a limited number of superstar albums, Oberholzer and 
Strumpf (Oberholzer & Strumpf, 2004) conversely conclude that the impact 
of file sharing on sales is likely to be positive but negative on less popular 
artists that sell fewer albums. They conclude that this leaves the major labels 
ability to promote and develop talent intact and that it is not obvious that 
music production will be influenced by the reduced compensation for less 
popular artists. 

It is perhaps not unnatural to assume that the power law distribution is a 
result of the development of the industrial structure (which again is shaped 
by the non-exclusive, non-rival nature of the products) and that homogeneity 
of choice and taste is shaped by supply and marketing rather than vice versa. 
Music is an experience good where horizontal product differentiation and 
taste heterogeneity are important (Peitz & Waelbroeck, 2005). Therefore it 
might benefit greater numbers and greater variety of artists if the organiz-
ational structure of the recording industry were reconfigured. 
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Consumers: 
Recent studies have shown that the biggest users of unlawful peer-to-peer 
material are also the biggest paid-for consumers of music. Other studies 
support these findings while at the same time confirming that the availability 
of free material is the single greatest disinsentive to legal purchase. These 
studies demonstrate growing trends towards other means of appropriation 
supporting the common supposition that where there are easy, affordable 
and lawful routes consumers will take them.(Andersen & Frenz, 2007; 
Department for Business, 2009; Huygen, 2009; Question, 2009) 

According to P2P supporters, music down loaders use downloaded files 
for sampling and information gathering (Duchene & Waelbroeck, 2004). An 
analysis made by Peitz and Waelbrock (Peitz & Waelbroeck, 2005) suggests 
that despite certain tribulations profits for music labels increase for a certain 
set of parameters because consumers can make more informed purchasing 
decisions because of sampling and are willing to spend for the original 
although they could consume the download for free. 

It is generally accepted that downloading increases short total welfare due 
to consumer surplus exceeding loss in firms’ profits and higher social costs 
in detection of infringement and increased copyright protection.(Chen & 
Png, 2002) Hui & Png (2003) have empirically supported the suggestion that, 
if the demand for music CDs decreased with piracy, „theft“ outweighs the 
„positive“ effects of piracy. An analysis by Huygen (2009) showed that the 
short-term and long-term welfare effects of file sharing are strongly positive 
given that it is practiced by consumers who lack purchasing power. In a 
study where supply is given in the evaluation of welfare (and where the 
sample was non-representative) downloading was found to reduce 
expenditure by $25 per capita in the sub-sample whereas downloading raised 
sample consumers’ welfare by $70 with these albums. Some of the benefit to 
consumers were found to be transfers from sellers but most of the benefit 
($45 per capita) came from reduction in deadweight loss (Rob & Waldfogel, 
2004). To the extent that file sharing results in a decline in sales (substi-
tution), we see a transfer of welfare from operators/producers to consumers 
(demand driven by a lack of purchasing power), with no net welfare effect. 
On the basis that demand for music is very responsive to price, as suggested 
by the explosion in music file sharing, Romer (2002) has made a crude 
estimate (by comparing downloads to retail prices of CD singles) that the 
welfare loss created by the excess of price over marginal cost could be 
comparable to total revenue for the recording industry. 
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The production of music is little affected by downloading, according to 
(Oberholzer & Strumpf, 2004). If this claim holds then file sharing probably 
increases aggregate welfare since shifts from sales to downloads are simply 
transfers between firms and consumers. They ague that file sharing imposes 
little dynamic cost in terms of future production as it has considerably 
increased the consumption of recorded music. File sharing lowers the price 
and allows an apparently large pool of individuals to enjoy music. The sheer 
magnitude of this activity, the billions of tracks that are downloaded each 
year, suggests the added social welfare from file sharing is likely to be quite 
high. 

„So, we are suggesting that there are two main reasons why a set of truly 
new technologies is able to spread in a world still amply dominated by the 
old. First, the signs of exhaustion of the prevailing technologies have 
weakened the exclusion mechanisms and, second, there are obvious changes 
in the relative cost structure, which are seen to be permanent and act in 
factor of the new technologies. So, investment in search of better profits sees 
a good direction in which to plunge“ (Perez, 2004). 

Resistance to the new paradigm 

Recent reports written on behalf of various organizations and governmental 
agencies have confirmed that Internet users are adapting to new and multi-
faceted forms of consumption and appropriation of digital content products. 
To some degree the industry has attempted to provide alternative platforms 
for product delivery. DRM enforced content for downloads, VoD (Video on 
Demand) services, single song sales through iTunes and lately, streaming 
services through legitimate platform providers. However, a variable pricing 
models for content delivered on different platforms and formats is a classic 
trade-off between payment and control. And control, along with the 
accepted presumption that the bona fide form of music transaction is on a 
multi-track physical format, is what the recording industry fights to retain. 
It’s the control over the market (the recording industry has repeatedly been 
accused of price collusion), the control over the means of distribution and 
the ability to limit access of newcomers and the control to direct and shape 
listeners tastes and preferences which is considered to be a vital asset of the 
record companies (Frost, 2007). Retaining this control prevents disinter-
mediation, a strategy variation of the degree to which one or more actors 
become redundant to the value chain because they add insufficient value. 
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To recap, we have already cited Perez the two basic features that 
distinguish technological revolutions. Firstly, the strong interconnectedness 
and interdependence of the participating systems in their technologies and 
markets and secondly, the capacity to transform profoundly the rest of the 
economy (and eventually society) (Perez, 2004). 

As the new technologies transform work and consumption patterns, they 
also transform the way work and businesses are organized which then 
establishes new principles of superior organization that become part of the 
new common sense for efficiency and effectiveness (Perez, 2009). This 
change in organizational and business logic spreads widely and modifies 
business models and strategies in assimilation to the techno-economic-
paradigm which is thus enriched and the process self-reinforced. 

Perez goes on to point out that the process of the technological revo-
lution to produce a techno-economic common sense, as an overarching 
paradigm has to overcome many obstacles encountered in the economic 
actors themselves. Pioneers and early adopters, will, after a period of initial 
growth, encounter limits to their full development within the environment of 
the old paradigm. The resistance, which often is internal and residing within 
the leadership of established firms, tends in time to be overcome by the 
threat to profits and growth from the exhaustion of the old technologies and 
practices. Particularly when seen against examples of success and even by 
direct pressure in the market from competitors who have adopted the new 
paradigm. 

„The process of gradual abandonment of a declining productive model 
and of growing adoption of the new is not readily perceived as such. The 
existing institutions take a long time to grasp the all-pervasiveness of the 
transformation-taking place in more and more points of the economic 
system. Traditions, established routines and past successes with the usual 
practices make it difficult to capture the meaning and the threat of these 
successive changes as a source of institutional mismatches and problems. 
Even those who realize the importance of the technological and economic 
changes do not often connect them with necessary adaptations of their own 
space of influence or with a need for changes in their own behavior“ (Perez, 
2004). A point made by Romer in 2002 enforces the argument of traditional-
ist resistance to institutional and organizational change: „Existing firms will 
lobby vigorously to prevent a transfer from them to consumers, but 
economics should stand ready to explain that the policy goal should be to 
maximize consumer welfare, not such popular proxies as „exports“ or 
„industry revenues“. 
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Trenches 
Many of the relevant institutions and governmental agencies have come to 
realize that the current situation, the ongoing battle between industry and 
users, is untenable. Unlawful downloading is still ongoing, possibly gaining a 
still stronger foothold. Neither side appears willing to back down from their 
position. The aforementioned agencies are increasingly adopting a mediating 
position – a move from a stance where a general assent with industry un-
remitting denouncement of file sharing prevailed. „While many right holders 
insist that every unauthorized download from the Internet is a violation of 
intellectual property rights and therefore illegal or even criminal, others stress 
that access to the Internet is a crucial fundamental right. Let me be clear on 
this: Both sides are right. The drama is that after long and often fruitless 
battles, both camps have now dug themselves in their positions, without any 
signs of opening from either side“ (Reding, 2009). In despite of this the 
lobbying orchestrated by the industry appears to have growing support 
among legislators as recent and proposed legalization of IP intervention.  

For years the recording industry has been urged to develop new business 
models and look toward innovation outside the box of the traditional value 
chain. The industry has partly been responsive to this and a number of 
digitally centered business ventures have been implemented and tried. Others 
are in the development process. One example comes from Universal Music 
Group UK whose strategy reflects: „the evolution we will see in the UK in 
2009 as we move from a digital landscape dominated by solely owning music 
to hybrid models where customers will access and own music as part of an 
existing and familiar services“ (IFPI, 2009). 

 However, a clear path towards an all-encompassing model is not in sight 
and should perhaps not be expected. A tendency to rely on known structures 
plus the obvious problem of not being able to work according to a model 
that as yet is not constructed clearly does not help. An added complication is 
the fact that users are changing their buying, consumption and usage 
behavior and no definite indicators can point to an overriding pattern or 
method that can provide the industry a reliable direction towards successful 
market exploitation. However, new business models cannot be restricted to 
new distribution or marketing channels – forging new alliances and 
combines for newly developed products and services seems to be the only 
way to successfully tackle the implications of file sharing for the industry, at 
least for the time being. As Huygen (2009) suggests that even in a hypo-
thetical future without file sharing, a hybrid business model would appear to 
be the only solution. 
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Woe awaits insurers! The Nordic 
insurance industry and climate change 

 
Lára Jóhannsdóttir 

 

The economic influence of the insurance industry is huge as it is one of the 
largest industries in the world (Bacani, 2008; Mills, 2005). In 2008, the world 
insurance premium volume totaled US$ 4.27 trillion, and grew by 3.4 percent 
from the previous year (Insurance Information Institute, n.d.). By assuming 
risk that could otherwise potentially result in financial ruin for individuals 
and businesses, insurance availability and affordability is essential for the 
viability of the economy (Bacani, 2008). The insurance market is a global 
market, providing mechanisms “for spreading risk across time, over large 
geographical areas, and among industries, it provides a natural window into 
the broad macroeconomic effects of climate change” (Epstein & Mills, 2005, 
p. 11). Large reinsurance and insurance companies have been “among the 
first one to understand the fundamental changes that climate change will 
bring about” (Kivisaari, 2007, p. 157) and insurance associations, reinsurers, 
and leading insurers have long recognized those environmental challenges 
and have worked with governments, scientists, research institutions, clients 
and suppliers to address those issues. Insurers are respected risk experts, and 
can therefore play a leading role in dealing with environmental issues. 

The insurance sector is divided into re-insurance and insurance sectors, 
where the role of reinsurance companies is to cover insurance companies for 
high concentrations of risks, and the role of (primary) insurers is to carry the 
risk of their clients. The (primary) insurance industry is usually divided along 
the lines of life and non-life or general insurance outside the United State 
counter to property/casualty and life/health sectors in the United States 
(Insurance Information Institute, n.d.).  

For years, reinsurers have been leading the debate of climate change, as 
well as being active in the field of climate change research. The main reason 
is that reinsures are responsible for covering losses associated with natural 
catastrophes and climate change may have “adverse impacts on insurance 
affordability and availability, potentially slowing the growth of the industry 
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and shifting more of the burden to governments and individuals” (Mills, 
2005 p. 1040). Ever since the mid-1980s onwards, insurance companies have 
noted that payouts due to weather-related catastrophes, such as hurricanes 
and floods, have noticeable increased. From the early 1990s, industry leaders 
started to express their concerns about those issues (Kivisaari, 2007; 
Paterson, 2001). “Statistics confirm a trend towards more frequent and more 
costly natural catastrophes due to both socio-economic development and 
climate change”(CEA, 2009).  

As stated by Torsten Jeworrek, member of Munich Re's Board of 
Management:  

 
Climate change has already started and is very probably contributing to 
increasingly frequent weather extremes and ensuing natural catastrophes. These, 
in turn, generate greater and greater losses because the concentration of values in 
exposed areas, like regions on the coast, is also increasing further throughout the 
world (Munich Re Group, 2008).  

 
Climate change problems have become worse since the Intergovern-

mental Panel on Climate Change (IPCC) published its fourth assessment 
report in 2007 (CEA, 2009; Tin, 2008). “According to Munich Re, extreme 
weather-related events represented 84% of the insured losses caused by 
natural catastrophes in Europe between 1980 and 2008” (CEA, 2009, p. 20). 
Losses associated with many of the environmental problems, including 
climate change, will affect the operating results of insurers directly through 
claims and indirectly through their investments, their clients’ ability to pay 
premiums, the business environment of their clients, or retrograded terms of 
trade from reinsurers.  

All aspects of insurance core businesses are vulnerable to climate change 
consequences, including property, liability, casualty, health, life and financial 
service (Association of British Insurers, 2007; Epstein & Mills, 2005; Mills, 
2005). To protect their operation conditions insurers might use methods 
such as increasing premiums and deductibles, lowering limits, placing a cap 
on the concentration of claims, presuming non-renewals and placing new 
exclusions (Mills, 2005; Perroy, 2005). In the UK and Germany, insurers 
have already started, on a limited scale, to exclude from insurance the 
properties most exposed to climate change events (Perroy, 2005), and 
homeowners in states such as Florida, USA have lost coverage on their 
properties (Mills, 2007).  

The United Nations Environmental Programme Financial Initiative 
(UNEP FI, 2007) and others state that insurers have a light ‘footprint’ on the 
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consumption of resources, emissions and other environmental impact 
compared to other industries, as the core business is in a very low-emitting 
sector (Mills, 2008; Sjóvá-Almennar, 2003; Storebrand, 2008; Tapiola, 2008b; 
UNEP FI, 2007). Still, large insurers can use as much electricity in their 
buildings as small towns, and business travel has a major environmental 
impact as well (Mills, 2008; UNEP FI, 2007). The indirect impact of insurers 
is very high, particularly the impact of non-life insurers. Potential 
environmental risks by activities within the supply chain might be risk 
exposed to insurers, and it is of importance for insurers to manage climate 
change issues within their supply chain (UNEP FI, 2007). This can be done 
by providing guidance, raising standards, and placing demands on the 
suppliers. By outsourcing claim-handling processes, insurers reduce their 
direct impact tremendously. Nevertheless, solving claims within their 
complex value chains is still a part of their core value proposition to the 
clients. Customers are buying insurance to reduce their risk exposure, but 
they expect their claims to be settled when they occur. However, “insurance 
can only compensate for economic losses and therefore a loss prevented is 
always better than a loss compensated” (Kivisaari, 2007, p. 157) which means 
that insurers need to implement more proactive approaches to prevent or 
mitigate environmental degradation instead of paying the claims afterwards.  

Methodology 

This research was carried through as a preliminary research of twenty-two 
Nordic Insurance companies. The aim was to learn how climate change 
consequences might affect Nordic insurers, and to see if and how they are 
reacting. The main purpose was to prepare a more comprehensive study of 
Nordic insurers. Some of the companies operate in the Nordic region, the 
Baltic and Russia, while others operate only locally. Both life insurance and 
non-life insurance companies are on the list of companies studied, as well as 
companies from the European Union and non-member nations. The 
ownership structure differs, ranging from mutual companies to privately 
owned companies.  

Secondary data gathered from insurance companies’ websites were the 
main source of data, together with reports from reinsurers, insurance 
associations, Nordisk Försäkringstidskrift (quarterly published insurance 
journal) and other equivalent reports and data. Data gathering took place in 
June, July and August 2009, and the data was analyzed simultaneously. 



390  Lára Jóhannsdóttir 
 

  

Websites and documents were studied with the aim of determining 
underlying themes, specifically if and how the insurance companies have 
prepared for the potential impact of environmental issues, particularly 
climate change. Categories from the Ceres Report: From Risk to 
Opportunity 2008 were used as a frame of reference when searching for 
initiatives (Mills, 2009). It was also used as a starting point when selecting 
companies included in the study. Other companies were selected on basis of 
information about the largest insurance companies in each country. In many 
cases, the insurance companies publish corporate social responsibility 
reports, which make the search for their environmental initiatives relatively 
easy. In other cases, annual reports, news or insurance terms specify 
individual companies’ environmental actions. Keywords used in sifting 
through data from archives were; annual report, environment, environmental issues, 
carbon, climate change, corporate social responsibility and CSR. In some cases, a 
website’s contents were only available in the local vernacular, in which case 
the aforementioned keywords were translated as required.  

Preliminary findings 

The Nordic region will face climate change consequences, due to more 
severe windstorms, heavy rainfalls, heat waves and floods (TrygVesta, 2009). 
Anders Sundström, the CEO of Folksam, claims that the changing climate 
may have numerous consequences, many of which the insurance sector has 
not even thought of, let alone begun to prepare for, including new diseases 
transmitted from animals to humans (Folksam, 2007). In Finland, changes in 
climate are already resulting in emergence of new risks, such as the 
premature degradation of buildings, which may affect their value as security 
for loans (Tapiola, 2008a). Despite of the Nordic climate, Nordic insurers are 
therefore not immune to climate change consequences.  

When it comes to solving climate change issues, “Nordic countries are 
small players in the game and Nordic insurance companies are still smaller” 
(Kivisaari, 2007). Some would argue that they are too small to mitigate the 
problem to tolerable levels. The Swedish insurance market is the biggest in 
terms of total premium; the Danish is the second largest, the Finnish the 
third, the Norwegian the fourth and the Icelandic market is by far the 
smallest, as figure 1 shows. In comparison, the largest insurance market in 
Europe is the one in the United Kingdom, with an insurance premium of 
295,045 million Euros’ (CEA, 2008). It is more than ten times bigger than 
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the Swedish market, but it should be noted that a large part of the UK 
market is secondary market (reinsurance), which belongs to the market in 
other countries such as the Nordic countries (see figure 1). 

 

 
Figure 3. Total insurance premium (Euro million) in 2007 

Even though the Nordic countries are small, they have a strong climate 
profile, as they strongly commit to international co-operation on climate 
issues and they aim to be pioneers when it comes to solving climate change 
issues. The Nordic Council of Ministers “intends to maintain this strong 
climate profile and strengthen it in the years to come, when efforts to control 
climate change will have more prominent place on the global agenda” 
(Nordic Council of Ministers, 2009). “Sweden, Denmark and Finland have 
been more influential than their mere size indicates and have even been able 
to act as “eco-entrepreneurs” within the EU” (Magnúsdóttir, 2009, p. 2). In 
addition, the 2008 Environmental Performance Index (EPI) ranks 149 
countries on 25 indicators tracked across six established environmental 
policy categories. Of those 149 countries, the Nordic nations rate high on 
the list of the best performers with Norway 2nd on the list, Sweden 3rd, 
Finland 4th, Iceland 11th, and Denmark 26th (Esty, et al., 2008). Their 
actions could therefore serve as a benchmark for other countries.  

Even if Nordic insurance companies are located in areas less vulnerable 
to consequences of climate change, they are nevertheless a part of the global 
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insurance sector and prone to the consequences of climate change losses. 
Setbacks to the profitability of the reinsurance sector will undoubtedly affect 
their terms of trade. They might also face physical risks from direct climate 
change incidences, like extreme weather events. Clients of Nordic insurance 
companies might also face regulatory risks from tightening national and 
international regulations, operational risks from increases in energy prices, 
litigation risks of environmental or climate change-related lawsuits or 
reputational risks for inaction to deal with climate change issues.  

Climate change activities 

In an annual Ceres report from 2006, From Risk to Opportunity: How Insurers 
Can Proactively and Profitably Manage Climate Change, 104 insurers, brokers, and 
insurance organizations from 16 countries provided 190 examples of 
forward-thinking initiatives generating profits while maintaining the 
insurability of extreme weather-related losses, in addition to reduce 
greenhouse gas emissions (Mills & Lecomte, 2006). Since then the number 
of insurers, reporting their initiative to Ceres is growing. Prior to the 2007 
Ceres report, none of the Nordic insurance companies reported on their 
climate change initiatives in the survey. In 2007, four Swedish and one 
Norwegian insurer reported in total nine climate change initiatives(Mills, 
2007). In 2008, eight insurers from all the Nordic countries except Iceland 
reported in total 16 initiatives in the Ceres report.  

The categories of activities listed in table 1 are from the Ceres report, but 
the grey color cells in the table represents the examples found in this 
particular research. It should be noted that there is a considerable difference 
the in scale and breath of the examples found within each category. The 
following discussion is only a partial finding of this research. 
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Table 1. Type of  activites based on categoris from the 2008 Ceres report 

 
 

For insurers to understand climate change problems they need to analyze 
loss drivers, assess vulnerabilities and to integrate climate change into their 
catastrophe models. Only one example of trans-disciplinary cooperation 
between statisticians, climate experts and insurers to build methods and 
models to help the insurers adapt to climate risks was found in this research. 
Within the category of promoting loss prevention, examples from Finland, 
Norway and Sweden were found. In Finland, insurers are developing an 
insurance arrangement for flood damage in cooperation with authorities. In 
Sweden, an insurer is involved in a campaign to rid the country of scrap car 
wrecks, publishing guidelines regarding the environmental impact of building 
materials and testing how to remove mould from timber. In Norway, an 
insurer is actively involved in a network of big property companies 
promoting sustainable architecture and solutions to the building industry.  

Not many examples of how insurers aligning terms and conditions with 
risk-reduction behavior of customers were found, but examples of how they 
try to influence customers are more prominent in this research. As an 
example, customers calculating car insurance premiums on the web 
automatically get information about the environmental and safety 
classification of the car in question. Other examples underline how insurers 
use environmental criteria’s to select suppliers, when suppliers are required 
to follow strict environmental guidelines when working as contractors. Few 
examples of how insurers craft innovative insurance products were found, 
but investment in microfinance in the developing world and renewable 
energy exemplifies the initiatives found. No examples were found of insurers 
offering carbon risk-management and offsets or financing climate-protection 
improvements. Insurers do, to some degree, invest in climate change 
solutions, for example, by investing in sustainable management of their own 
assets, or participating in green building development. Various examples of 

Denmark Finland Iceland Norway Sweden
Understanding the Climate Change Problem No No No Yes No

Promoting Loss Prevention No Yes No Yes Yes
Alligning Terms &Conditions with Risk-reducing Behavior No No No No Yes
Crafting Innovative Insurance Products Yes Yes No Yes No
Offering Carbon Risk-management & Offsets No No No No No
Financing Customer Improvements No No No No No
Investment in Climate Change Solutions No Yes No Yes Yes
Building Awareness and Participating in Public Policy Yes Yes No Yes Yes
Leading by Example Yes Yes No Yes Yes
Carbon Risk Disclosure Yes No No Yes Yes*
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how insurers are building awareness and participating in public policy were 
found within all the Nordic countries, except Iceland, such as companywide 
educational programs, internet-based eco-driving courses, information to 
customers about energy-efficiency, CO2 emission reduction campaign and 
more. Some Nordic insurers participate in public policy either on national, 
regional or global levels.  

Leading by example is important for insurers for both practical and 
symbolic reasons. From a practical standpoint, this will become a “key 
differentiator of reputation” (Dyer, 2009, p. 47). Certification according to 
ISO 14001 and the Eco-Lighthouse were found, as well as implementation 
of various standards and principles. Both the UN Principles for Responsible 
Investment (PRI) and the UN Global Compact were used as frameworks for 
investment decisions. PRI incorporates environmental, social and corporate 
governance (ESG) issues into investment analysis and the decision-making 
processes of investors, but commitment to the UN Global Compact means 
that companies align their operations and strategies with “ten universally 
accepted principles in the areas of human rights, labour, environment and 
anti-corruption” (UN Global Compact, 2009). Some of the Corporate Social 
Responsibility reports were based on the Global Reporting Initiative (GRI) 
standards and some were independently assured by a third party. In other 
cases, insurers tried to reduce their own carbon footprints or become 
carbon-neutral, by using various methods. In one example, an insurer stated 
that he was accounting for his greenhouse gas emissions in accordance with 
the Greenhouse Gas Protocol.  

Finally, the Carbon Disclosure Project (CDP) publishes annual reports 
based on results from their questionnaire, which covers various aspects of 
the respondent’s environmental impact with respect to climate change and 
mitigation methods uses by the respondent. Search on the CDP website 
disclosed the names of four Nordic insurance companies. Of those, two 
answered the questionnaire while the other two declined to provide answers.  

Conclusion 

The insurance industry interacts with almost every part of the economy; 
individuals, corporations, suppliers, trade associations, governments and 
others, and has a tremendous scope to encourage sustainable behavior. The 
widespread influence, connectivity, and financial strength of insurers make 
them powerful allies in solving climate change issues. Insurers have much at 
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stake, and multiple responsibilities in tackling climate change early and 
effectively. The insurers need to be prepared for the negative impact that 
climate change may have on their operation, and of the operation, properties 
and health of their clients. By offering appropriate products and services, 
insurers can significantly help mitigate the economic risks of climate change 
consequences and gain profits.   

This research shows that there is a gap between the leaders and laggards 
within the Nordic insurance sectors. Some are on the cutting-edge, but based 
on information published on different companies’ websites, roughly half of 
the companies do not seem to consider the possible business implications 
that climate change might inflict upon their business. Therefore they remain 
inactive in this field, or at least they do not publicize their initiative in this 
respect. Others are in the early stages of implementing environmental 
initiatives.  

Even though the size of the companies was not a factor in this research, 
the size of the companies might be indicative of the pro or re-activeness of 
some of the insurers, e.g. the Icelandic insurers. Although Icelandic insurers 
are small and operating locally, they will be affected, due to the connectivity 
to the global market through reinsurance. Legal framework might also be a 
factor, but excepting Iceland, there was no noticeable difference between 
insurance companies in Norway and the EU countries.  

In terms of the Ceres framework, most of the activities found in this 
research are in the categories of leading by example, building awareness and 
participating in public policy, on national, regional and global levels. Some 
examples of crafting innovative insurance products, participating in the 
Carbon Risk Disclosure project, promoting loss prevention and investing in 
climate change solutions were also found. The insurers also use various 
internationally accepted standards and principles.  

This particular study is just a starting point. It will lay a foundation for 
further study of the Nordic insurance companies, which I intend to do in the 
forthcoming months. It is of equal importance to study the leaders as well as 
those lagging behind, as it can reveal the reasons why Nordic insurers, 
particularly Icelandic ones, are not preparing themselves for changing climate 
and its potential impact on their operation.  
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Að borða mat, en bragða svæðið 
Þarfir og væntingar ferðamanna til 

veitinga á ferðalögum 
 

Laufey Haraldsdóttir 

 

Matarferðaþjónusta hefur haslað sér völl innan íslenskrar ferðaþjónustu á 
undanförnum árum. Þessi þróun hefur átt sér stað um allt land, jafnt í 
þéttbýli sem dreifbýli. Á höfuðborgarsvæðinu hafa veitingahús lagt áherslu á 
fagmennsku og ferskleika hráefnis, þar sem matreiðslumeistarinn sjálfur og 
val hans á hráefni er oftar en ekki í brennidepli. Fyrir utan höfuðborgar-
svæðið hefur áhersla verið lögð á markaðssetningu svæða eða landshluta í 
heild, með vísan í uppruna (authenticity), gæði og staðbundnar hefðir í 
matargerð.  

Í þessari grein er fjallað um niðurstöður tveggja rannsókna í Skagafirði 
þar sem kannaður var áhugi ferðamanna, sem ferðast um dreifbýl svæði á 
Íslandi, á staðbundnum mat og matarhefðum. Leitast er við að greina hvers 
eðlis áhuginn er og hvort staðbundin matvæli/veitingar eru sýnileg ferða-
mönnum. Í þessu samhengi er fjallað um hlutverk matar og matarhefða í 
ímyndarsköpun og markaðssetningu svæða.  

Skilgreiningar 

Áður en lengra er haldið er rétt að nefna hugtökin staðbundið (local) og 
svæðisbundið (regional). Þessi hugtök eru mikið notuð í tengslum við 
matarferðaþjónustu, án þess að gerður sé skýr greinamunur á þeim. 
Mikilvægt er að þeir sem fjalla um efnið hafi sameiginlegan skilning á 
hugtökunum. Þegar talað er um staðbundin matvæli (local food) er yfirleitt verið 
að vísa í matvæli á skilgreindum stað. Oftast er þá átt við matvæli sem eru 
framleidd og seld innan afmarkaðs nærumhverfis. Hugtakið svæðisbundin matvæli 
(regional food) er, á sama hátt og staðbundin matvæli eru bundin við ákveðin 
stað, tengt ákveðnu svæði. Sala matvælanna fer þó ekki endilega fram á því 
svæði, heldur jafnt utan þess sem innan. Það er að markaðssetningin fer ekki 
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fram í afmörkuðu nærumhverfi líkt og gerist varðandi staðbundnu matvælin. 
Í báðum tilvikum er oft vísað í ákveðin gæði og landfræðilegan uppruna. 
(Boniface, 2003; Fonte, 2008; Holloway, Kneafsey, Venn, Cox., Dowler og 
Tuomainen, 2007; Parrott, Wilson og Murdoch, 2002). Ljóst er að þessi 
hugtök skarast nokkuð og skilgreiningar á þeim eru ekki nógu skýrar eða 
sambærilegar milli heimilda.  

Markaðssetning svæða 

Mikið hefur verið fjallað um markaðssetningu áfangastaða á undanförnum 
árum (Buhalis, 2000; Hall, Sharples, Mitchell, Macionis og Cambourne, 2003; 
Murphy, Pritchard og Smith, 2000; Prideaux og Cooper, 2002). Krafa um 
fjölbreytni í ferðaþjónustu í dreifbýli (rural tourism) hefur aukist undanfarin ár 
og áratugi, ekki síst innan hins vestræna heims (Gartner, 2004). Ferða-
þjónusta og markaðssetning svæða byggir að sjálfsögðu á að til staðar sé 
einhver vara og þjónusta. Þróun í átt að auknu framboði á vöru og þjónustu 
hefur átt sér stað víða um land þó enn búi sum svæði við takmarkað 
framboð á þessu sviði. Þekking og skilningur á markaði, þ.e. þeim hópi 
ferðafólks sem sækir heim dreifbýl svæði er hinsvegar ábótavant þar sem 
markaðsrannsóknir eru oft á tíðum tilviljanakenndar og aðgangur að 
tölulegum upplýsingum er oft af skornum skammti (Clarke, 2005). Þessa 
staðhæfingu Clarks má eflaust yfirfæra að hluta á íslenskar aðstæður, ekki síst 
hvað varðar dreifbýl svæði. Markaðssetning byggir þannig oft á „tilfinningu“ 
fyrir því hvað á að leggja áherslu á þegar svæði/landshluta er komið á 
framfæri í stað haldbærrar þekkingar á markhópum. 

Hegðun og þar með neysla ferðamanna er oftar en ekki tengd félagslegum 
þáttum sem hafa áhrif á hvata ferðar og upplifun á ferðalagi. Til að mynda 
má tengja hegðun ferðamanna þegar kemur að mat og matarhefðum mjög 
sterkt félagslegum þáttum og lífsstíl (Boniface, 2003; Kivela og Crotts, 2009; 
Long, 2004; Wolf 2002). Af þessum sökum er afar nauðsynlegt að átta sig á 
þörfum og væntingum ferðamanna til mismunandi þátta ferðaþjónustu, í 
þéttbýli sem dreifbýli. Þannig getur markaðssetning orðið markvissari og 
tíma og fjármunum ekki eytt í að markaðssetja eitthvað sem ekki höfðar til 
þess hóps sem heimsækir svæðið (Gartner, 2004; Roberts og Hall, 2004). 
Mikilvægt er að ímyndarsköpun og ferðahegðun markhópa spili saman. 
Samvinna í markaðssetningu innan ákveðinna svæða og/eða landshluta á 
Íslandi, hefur aukist nokkuð undanfarið með tilkomu landshlutabundinna 
markaðsskrifstofa og virðast ferðaþjónustuaðilar jafnt sem stoðkerfi ferða-
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þjónustunnar vera meðvituð um styrkleika slíkrar samvinnu. Þrátt fyrir þetta 
virðist oft vanta skýra stefnu og sameiginlega sýn, sem skili viðunandi árangri 
og nýtist öllum hagsmunaaðilum þess svæðis sem verið er að markaðssetja 
(Edward H. Huijbens og Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2008). Við þetta má 
bæta eftirfylgni, því sameiginleg sýn manna og skýr stefna er ekki nóg ef 
henni er ekki fylgt eftir og komið í framkvæmd. 

Ímynd eða vörumerki áfangastaða 

Mikið er talað um ímynd og vörumerki áfangastaða í ferðaþjónustu. Hvoru 
tveggja er notað til að greina á milli áfangastaða í sívaxandi samkeppni í 
ferðaþjónustu. Samkvæmt Tasci og Kazak greina aðilar í ferðaþjónustu ekki 
skýrt á milli ímyndar (image) annars vegar og vörumerkis (brand) hins vegar 
(Tasci og Kozak, 2006). Cai segir ímyndarsköpun ekki vera það sama og 
vörumerki, en kjarninn í því síðarnefnda byggi yfirleitt á því fyrrnefnda (Cai, 
2002). Hugtakið áfangastaður er heldur ekki einfalt fyrirbæri og getur verið 
breytilegur eftir því í hvaða samhengi áfangastaðurinn er settur í tíma og 
rúmi (Edward H. Huijbens og Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2008). 
Crompton (1979, bls.18) skilgreinir ímynd áfangastaðar sem „summu skoðana, 
hugmynda og áhrifa sem fólk hefur um eða af stað“ (þýðing höfundar). 
Ímynd áfangastaðar getur orðið til í kynningarefni ferðaþjónustunnar og 
byggt á því hvað valið er að setja þar inn og halda frammi sem einkenni fyrir 
áfangastaðinn. Fleira spilar inn í þessa ímyndarsköpun, eins og orðspor og 
fjölmiðlar (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2007). Almennt er talið að ímynd sé 
mikilvægur þáttur þegar kemur að velgengni í markaðssetningu áfangastaða í 
ferðaþjónustu (Hall og Sharples, 2003; Tasci og Gartner, 2007). 

Ferðaþjónustuklasar – matarklasar 

Á undanförnum misserum hafa orðið til matarklasar víða um land. Þessir 
klasar hafa það sameiginlegt að vinna að framgangi staðbundinna/svæðis-
bundinna matvæla, þar sem fyrirtæki og opinberir aðilar á svæðinu vinna 
saman að settum markmiðum. Klasarnir eru í sumum tilfellum undirklasar 
innan stærri ferðaþjónustuklasa, en í öðrum tilfellum sjálfstæðir klasar. Flestir 
fá stuðning frá hinu opinbera og margir tengjast atvinnuþróunarfélögunum á 
svæðunum. Allir falla þeir undir þá skilgreiningu á klösum að vera land-
fræðileg þyrping tengdra fyrirtækja, birgja, þjónustuaðila og stofnana sem 
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eiga í samkeppni en einnig í samvinnu (Hall, 2005; Parrott, Wilson og 
Murdoch, 2002; Porter, 2000). Í þessu tilfelli á sviði matar og veitinga. Segja 
má að þessir klasar hafi unnið að því að koma matvælaframleiðslu og 
matarhefðum inn í ímyndarsköpun áfangastaða/svæða.  

Markmið rannsóknanna 

Rannsóknirnar fóru fram í Skagafirði sumarið 2004 og sumarið 2007. Báðar 
kannanirnar eru hluti af rannsóknar- og þróunarverkefninu Matarkistan 
Skagafjörður við ferðamáladeild Háskólans á Hólum (Laufey Haraldsdóttir, 
2005; Murray og Haraldsdóttir, 2004). Í verkefninu fer fram rannsóknar- og 
þróunarvinna á sviði matarferðaþjónustu (Laufey Haraldsdóttir, 2005; Laufey 
Haraldsdóttir og Ólföf Hallgrímsdóttir, 2005). Markmiðið með báðum 
rannsóknunum var m.a. að fá innsýn í þarfir og væntingar ferðamanna sem 
ferðast um dreifbýli á Íslandi, til matvæla og veitinga. Lögð var áhersla á 
staðbundinn mat og veitingar. Leitast var við að greina hvar áhugi 
ferðamannanna liggur t.d. varðandi hráefni til matargerðar, matvæli sem 
minjagripi, mat á veitingahúsum og í verslunum, verslun beint við bændur, 
þátt matar í upplifun á ferðalagi og sem hluti af afþreyingu ferðalangsins. Þá 
var rannsakað hve sýnileg staðbundin og landsbundin matvæli eru 
ferðamönnum og leitast við að greina ánægju ferðamannanna með nokkur 
fyrirfram ákveðin skagfirsk og íslensk matvæli.  
 
Rannsóknarspurningarnar voru: 

1. Hafa ferðamenn sem koma á dreifbýl svæði á Íslandi áhuga á mat og 
matartengdum viðburðum? 

2. Er munur á áhuga fólks á svæðisbundnum matvælum þegar það 
kaupir veitingar, verslar í matvöruverslun eða kaupir minjagrip til að 
taka með heim? 

3. Hvaða vitneskju hafa ferðamenn á íslenskri matarmenningu og 
íslenskri matvælaframleiðslu nútímans (einstökum teg. eins og skyri, 
hangikjöti o.s.fr.)? 

4. Hver er sýnileiki svæðisbundinna/staðbundinna matvæla 
5. Hver er áhugi ferðamanna á beinni verslun við bændur og er „öryggi 

matvæla“ mikilvægur þáttur við þess háttar verslun (mikilvægari en við 
annarskonar verslun?) 
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Fyrstu þrjár spurningarnar voru sameiginlegar fyrir báðar rannsóknir, en 
tveimur síðustu spurningunum var bætt við 2007.  

Markmiðið er að niðurstöðurnar geti aukið skilning fólks á matarhegðun 
ferðamanna og þannig varpað ljósi á þá möguleika sem liggja í matarferða-
þjónustu í dreifbýli á Íslandi. Niðurstöðurnar geta verið leiðbeinandi þegar 
lagt er af stað með verkefni, eins og svæðisbundnu klasaverkefnin, sem 
byggja að hluta eða eingöngu á markaðssetningu matvæla og veitinga á/af 
svæðinu. Í þessu sambandi má einnig benda á rannsókn sem gerð var í 
Skagafirði 2006, sem snérist í megindráttum um að meta áhrif merkinga á 
staðbundnum matvælum í matvöruverslunum. Í ljós kom að mikill meirihluti 
þátttakenda í þeirri könnun töldu mikilvægt að þekkja uppruna þeirra hráefna 
sem keypt eru og áhersla á að kynna matvæli af svæðinu fyrir ferðamönnum 
er mikil. Þá kom í ljós að upplýsingar (kynningaspjöld/auglýsingar) um 
uppruna og eðli matvæla hafa áhrif á viðhorf viðskiptavina (Ingibjörg 
Sigurðardóttir, 2007). 

Rannsóknaraðferð 

Aðferð og efni 
Megindlegri aðferðafræði í formi spurningakannana á ensku, íslensku og 
þýsku var beitt við báðar kannanirnar. Leitast var við að ná til sem flestra 
ferðamanna sem komu til Skagafjarðar á þeim tíma (júní-sept.) sem 
rannsóknirnar fóru fram, þannig að úrtakið (sample) væri sem stærstur hluti 
þýðisins (e. population), sem í þessu tilfelli voru allir ferðamenn sem komu til 
Skagafjarðar á fyrrgreindu tímabili.  

Úrtakið voru innlendir og erlendir ferðamenn, auk heimamanna í 
könnuninni 2007. Notast var við hentugleikaúrtak (convenience sample). Sú 
aðferð byggir á að aðilar sem tiltækir eru hverju sinni eru beðnir að taka þátt í 
könnuninni, en líkurnar á að hver og einn verði fyrir valinu í úrtakinu eru 
ekki þekktar (Blumberg, Cooper og Schindler, 2005; Churchill og Iacobucci, 
2002).  

Spurningakönnunin 2004 var hluti af viðameiri könnun um Skagafjörð 
sem áfangastað ferðamanna. Hún lá frammi á 40 ferðamannastöðum í 
Skagafirði. Lagðar voru fram 9 spurningar sem tengdust mat og ferðalögum, 
auk spurninga um bakgrunn og ferðamáta viðkomandi. Spurningarnar voru 
hannaðar sem valspurningar, fjölvalsspurningar eða fjölliðaspurningar (Birgir 
Edwald, Björn Bergsson og Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, 2000). Ein opin 
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spurning var í lok spurningalistans þar sem þátttakendur gátu komið á 
framfæri skoðunum sínum í eigin texta. 

Spurningakönnunin 2007 snérist eingöngu um matvæli og veitingar á 
ferðalögum. Könnunin var því sérhæfðari á því sviði en könnunin 2004 og lá 
frammi á 12 stöðum í Skagafirði þar sem veitingar voru í boði. Um var að 
ræða 10 spurningar um mat og veitingar, auk spurninga um bakgrunn og 
ferðamáta viðkomandi. Spurningarnar eru ekki nema að hluta sambærilegar 
spurningunum 2004. Líkt og í könnuninni 2004 var um að ræða val-
spurningar, fjölvalsspurningar eða fjölliðaspurningar, auk tveggja opinna 
spurninga.  

Alls svöruðu 505 ferðamenn könnuninni 2004 (N= 505). Árið 2007 
svöruðu 290 manns, þar af 220 ferðamenn og 70 sem ekki voru á ferðalagi 
og flokkast því sem heimamenn. Seinni könnunin var sett upp þannig að 
hægt er að einangra svör ferðamanna og/eða heimamanna og vinna með 
hvorn hóp fyrir sig. Í þessari grein er einungis fjallað um niðurstöður úr 
svörum ferðamanna (N=220).  

Í hvorugu tilfellinu er stærð þýðis þekkt þar sem ekki eru til tölur um 
komur ferðamanna í Skagafjörð á þeim tíma sem kannanirnar voru gerðar 
(Áskell Heiðar Ásgeirsson, munnleg heimild 20. janúar 2009).  

Könnunin lá frammi til sjálfsafgreiðslu og einnig sáu starfsmenn fyrir-
tækjanna og starfsmenn rannsóknarinnar um að afhenda hana ferðamönnum 
(self-completion questionnaire). 

Greiningar 
Þátttakendur voru greindir eftir kyni, aldri og búsetu. Í könnuninni sem 
framkvæmd var 2004 voru þátttakendur greindir eftir menntun, en 2007 eftir 
starfsstétt til þess að geta borið saman niðurstöður við kannanir Ferðamála-
stofu Íslands.  

Kynjahlutfall var jafnt í báðum könnunum. Hlutfall Íslendinga í hópi 
svarenda var töluvert hærra 2007 eða 59% svarenda miðað við 33% árið 
2004. Ferðamenn frá Þýskalandi voru næst stærsti hópurinn (25%) árið 2004, 
en 2007 voru það ferðamenn af meginlandi Evrópu, utan Þýskalands (18%). 
Í báðum könnunum voru flestir ferðamannanna á aldrinum 35-60 ára. 
Þátttakendur í könnuninni 2004 voru flestir með háskólamenntun (61%). Þar 
á eftir kom fólk með starfsmenntun (17%). Í könnuninni 2007 þar sem spurt 
var um starfsstétt í stað menntunar dreifðust svörin á mun fleiri hópa. Stærsti 
hópurinn voru atvinnurekendur/stjórnendur (18%), þar á eftir komu 
sérfræðingar, lífeyrisþegar og nemar (9% hver hópur).  
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Þegar þátttakendur voru spurðir hver væri aðal ástæða heimsóknar þeirra 
í Skagafirði, svöruðu flestir að Skagafjörður væri viðkomustaður á leið annað. 
Þetta kom fram í báðum könnunum og gilti bæði um íslenska og erlenda 
ferðamenn. Eina undantekningin voru ferðamenn af meginlandi Evrópu, 
utan Þýskalands, í spurningakönnuninni 2007, þar sem aðal ástæða 
heimsóknarinnar til Skagafjarðar var náttúran. 

Niðurstöður 

Eins og fram hefur komið eru kannanirnar tvær aðeins að hluta sambæri-
legar. Hér verður byrjað á þeim svörum sem hægt er að bera saman á milli 
ára.  

Þegar kemur að áhuga ferðamanna á mat og veitingum sýna báðar 
kannanir ótvíræðan áhuga ferðamanna á staðbundnum matvælum. Í báðum 
tilfellum kemur fram að ferðamenn hafa sérstakan áhuga á að smakka mat af 
svæðinu sem boðinn er á veitingahúsum og vilja gjarnan að þjónar bendi 
sérstaklega á slíka rétti. 

Minni áhugi er fyrir því að kaupa staðbundinn mat eða drykkjarvörur af 
svæðinu til að taka með heim. Í töflu 1. má sjá til samanburðar hlutfall 
ferðamanna sem hafa áhuga á að borða staðbundin matvæli á veitingahúsum 
miðað við hlutfall ferðamanna sem hafa áhuga á að kaupa staðbundin 
matvæli/drykki í verslunum. Athygli vekur að nokkuð hátt hlutfall ferð-
amanna eru hlutlausir gagnvart því að kaupa staðbundin matvæli/drykki í 
verslunum, eða 28% árið 2004 og 31% árið 2007.  

Tafla 1. Veitingahús vs. verslanir 

 

Í báðum könnunum var sett fram fjölliðaspurning þar sem þátttakendur voru 
beðnir annars vegar að merkja við hvort þeir höfðu smakkað nokkrar 
fyrirfram ákveðnar matartegundir og hins vegar að merkja við hvort þeim 

Áhugi ferðamanna 2004 2007
Staðbundinn matur
á veitingahúsum 84% (N=503) 89% (N=220)
Staðbundinn matur/
drykkir til að taka með 
heim 59% (N=505) 46% (N=219)
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líkaði/mislíkaði viðkomandi tegund. Mjög margir völdu að sleppa því að 
svara að hluta eða alveg þessari spurningu, eða að meðaltali 30% í 
könnuninni 2004 og 26% í könnuninni 2007. Hér ber að taka til greina að 
spurningin er nokkuð flókin og tímafrek. Einnig má velta fyrir sér þekkingu 
ferðamanna á þessum matvælum og hve sýnileg þau eru. Í töflu 2 má sjá 
niðurstöður þar sem þátttakendur voru spurðir hvort þeir höfðu smakkað 
tiltekin skagfirsk matvæli á ferð sinni um Skagafjörð og um ánægjustig 2004. 
Tölur sýna hlutfall þeirra sem svöruðu spurningunni (N á bilinu 194 – 433).  

Tafla 2. Skagfirsk matvæli 2004 

 
Í töflu 3 má sjá niðurstöður úr sambærilegri spurningu sem lögð var fyrir 

2007, þar sem þátttakendur voru spurðir hvort þeir höfðu smakkað tiltekin 
skagfirsk matvæli og um ánægjustig. Tölur sýna hlutfall þeirra sem svöruðu 
spurningunni (N á bilinu 140-178). 

Tafla 3. Skagfirsk matvæli 2007 

 
Hér lýkur þeim hluta spurningakannananna sem er sambærilegur milli ára. 

Í könnuninni 2004 var samskonar fjölliðaspurning og greint er frá niður-
stöðum úr í töflu 2 og 3, en að þessu sinni var spurt um nokkrar tegundir af 
hefðbundnum íslenskum mat.  

Matvæli Líkaði Hlutlaus Mislíkaði Ekki smakkað
Brauð og annar bakstur 67% 10% 3% 19%
Lambakjöt 52% 4% 3% 41%
Bleikja 60% 12% 3% 25%
Lax 49% 6% 3% 42%
Sjávarréttir 44% 5% 3% 48%
Mjólkurafurðir 60% 6% 1% 33%

Matvæli Líkaði Hlutlaus Mislíkaði Ekki smakkað
Brauð og annar bakstur 69% 12% 1% 18%
Lambakjöt 49% 7% 1% 43%
Bleikja 35% 10% 1% 54%
Lax 25% 16% 1% 58%
Sjávarréttir 38% 13% 0% 49%
Mjólkurafurðir 52% 15% 0% 33%
Hrossakjöt 23% 12% 3% 62%
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Á sama hátt og í spurningunum hér að ofan völdu margir að svara ekki 
spurningunni að hluta eða heild, eða að meðaltali 28%. Hér getur hugsanleg 
orsök líkt og í fyrri spurningu verið að spurningin er flókin, eða matvælin 
ekki þekkt/ekki sýnileg. Í töflu 4 má sjá niðurstöður úr spurningunni þar sem 
þátttakendur voru beðnir að tilgreina hvort þeir höfðu smakkað viðkomandi 
matvæli á ferð sinni um Skagafjörð og um ánægjustig. Tölur sýna hlutfall 
þeirra sem svöruðu spurningunni (N á bilinu 346-391). 

Tafla 4. Hefðbundin íslensk matvæli 2004  

 
Í könnuninni 2004 var spurt um hvaða afþreyingarmöguleika viðkomandi 

myndi nýta sér meðan á dvöl hans í Skagafirði stæði. Um var að ræða 
fjölvalsspurningu þar sem hægt var að merkja við fleiri en einn möguleika og 
var einn möguleikinn “ að borða á veitingastað”.  

 

 Mynd 1. Afþreyingarmöguleikar nýttir á meðan á dvöl í Skagafirði stendur 

Matvæli Líkaði Hlutlaus Mislíkaði Prófaði ekki
Skyr 63% 4% 2% 31%
Kjötsúpa 28% 5% 2% 63%
Hangikjöt 41% 3% 6% 50%
Pönnukökur 46% 5% 1% 48%
Harðfiskur 33% 6% 6% 55%
Hákarl 12% 5% 10% 73%
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Eins og sést á mynd 1. eru það flestir sem kjósa sögufræga staði, 
heimsókn á söfn og gönguferðir. Númer 4 í röðinni yfir vinsælustu 
afþreyingarmöguleika er hins vegar það að borða á veitingastað og eru það 
32% þeirra sem svara spurningunni sem merkja við þann svarmöguleika 
(N=503). 

Eins og sést á mynd 2 hefur meirihluti þeirra sem svara (N=219) áhuga á 
að kaupa matvæli beint af bændum heima á býlum. Lítill munur var á milli 
kynja hvað þetta varðar. Ekki var mikill munur á milli aldurshópa, en 
miðaldra og eldra fólk virðist þó hafa heldur meiri áhuga á beinni verslun við 
bændur heldur en yngra fólk. Íslendingar (73%) hafa heldur meiri áhuga en 
aðrir Evrópubúar og Norðurlandabúar minnstan (53%). Hvað varðar 
starfsstéttir þá er munurinn ekki afgerandi, en af stærstu hópunum (sjá bls. 5) 
hafa stjórnendur og sérfræðingar heldur meiri áhuga en lífeyrisþegar og 
nemar.  

 
Mynd 2. Áhugi á að kaupa beint af bændum heima á býlum og öryggi  

Hefð er fyrir því að tengja hreinlæti, handþvott og kælingu við örugg matvæli. 
Hugtakið “öryggi matvæla” var ekki útskýrt fyrir þátttakendur í könnuninni 
og því ekki hægt að ganga að því vísu hvaða skilning þeir lögðu í það. Eins 
og sést á mynd 2 telja langflestir mikilvægt að öryggi matvæla sé sýnilegt, eða 
84% þeirra sem svöruðu (N=217). Langflestir töldu þetta mikilvægan þátt, 
óháð búsetu, nema hvað örfáir Íslendingar (3%) töldu þetta ekki vera 
mikilvægan þátt. Ekki er munur á milli kynja, aldurshópa, eða starfsstétta og 
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endurspegla niðurstöður úr greiningu þessara hópa heildarniðurstöður úr 
spurningunni. 

2007 voru þátttakendur spurðir hvort að matur og matarmenning væri 
mikilvægur hluti af upplifun þeirra á ferðalaginu og svöruðu 75% að svo 
væri. Þetta er í samræmi við erlendar rannsóknir sem sýna mikilvægi matar og 
matarmenningar í heildarupplifun ferðamanna (Hall o.fl., 2003; Torres, 
2002). 

2007 voru ferðamenn spurðir að því hvort þeir hefðu tekið eftir 
matvælum/veitingum framleiddum í Skagafirði meðan á dvöl þeirra stóð. 
Telja 44% svarenda svo vera. Athyglisvert er að bera saman þessa niðurstöðu 
og niðurstöður sem koma fram í töflu 2 og 3.  

Umræður 

Ljóst er að ekki er hægt að alhæfa um þarfir og væntingar ferðamanna í 
dreifbýli á Íslandi, hvað varðar mat og veitingar út frá þessum tveimur 
rannsóknum. Engu að síður gefa þær vísbendingar sem gagnast geta í þróun 
matarferðaþjónustu í Skagafirði, sem og í öðrum landshlutum. Sambærilegar 
kannanir hafa ekki verið gerðar annarsstaðar á landinu og athyglisvert væri að 
fá samanburð við skagfirsku kannanirnar.  

Náttúran og víðerni landsins er ríkjandi í kynningarefni ferðaþjónustunn-
ar og opinberri landkynningu á Íslandi (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2007). 
Reikna má með að þetta eigi jafnt við um einstaka landshluta og að markaðs-
setning þeirra endurspegli opinbera landkynningu meira eða minna. 
Spurningin er hins vegar hvort áhersla á náttúru og víðerni, án vísan í 
samfélag manna, sé alltaf rétta leiðin í markaðssetningu á einstökum svæðum 
Íslands. Þarna kemur inn mikilvægi þess að kanna viðhorf og væntingar 
ferðamanna, en í þessu sambandi væri einnig forvitnilegt að kanna viðhorf 
íbúa einstakra svæða til ríkjandi markaðssetningar á “heimasvæðinu” og 
hvaða ímynd þeir hafa af sínu heimasvæði.  

Miðað við niðurstöður rannsóknanna sem kynntar eru í þessari grein er 
áhugi á staðbundnum mat og matarhefðum mikill, hjá þeim ferðamönnum 
sem ferðast um Skagafjörð. Óhætt er að telja niðurstöðurnar vísbendingu um 
áhuga annarra ferðamanna sem ferðast um Ísland. Það gefur vissulega 
ástæðu til þess að skoða það hvort hin fjölbreytta matvælaframleiðsla sem 
fram fer um allt land ætti að spila stærra hlutverk í ímyndarsköpun einstakra 
landshluta. Þetta á einnig við matarhefðir og hugsanleg sérkenni eftir 
landshlutum/svæðum.  
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Sú þróun á vöruframboði í veitingum og sérvöru í mat, sem orðið hefur 
vítt og breitt um landið á síðustu misserum gefur tækifæri til þróunar á nýrri 
vöru innan ferðaþjónustu og útvíkkun á þeirri náttúru- og víðernisímynd sem 
ríkjandi er í dag. Hugtakið „staðbundin matvæli“ (local food) er oft tengt 
hugtökunum gæði, ekta, upprunalegt og einlægt (Boniface, 2003; Long, 2004; 
Pratt, 2007). Gjarnan er vísað til landslags og veðurfars þar sem matvælin 
verða til, sem og sögu og hefða staðarins/svæðisins. Mikilvægt er að gefa 
rétta mynd af raunveruleikanum og að upplifun ferðamannsins samrýmist 
þeirri ímyndarsköpun sem unnið er að. Þannig gæti sá litli sproti sem matar-
ferðaþjónusta á Íslandi er í dag, vaxið, aukið fjölbreytni og styrkt ímynd 
áfangastaða í dreifbýli á Íslandi.  
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Af fjölmiðlaumfjöllun undanfarinna ára má ráða að miklar breytingar hafi 
orðið við fjármögnun á menningarstarfsemi á Íslani. Rekja má þær til ársins 
2000 þegar Reykjavík var ein af menningarborgum Evrópu og verkefnið 
markaði þáttaskil við kostun menningarviðburða hérlendis. Líkt og Listahátíð 
í Reykjavík, sem haldin hefur verið frá árinu 1970, var menningarborgin 
samvinnuverkefni á milli ríkis og borgar með aðkomu stuðnings stórfyrir-
tækja í formi fjárveitinga og ýmis konar þjónustu, auk fjárveitinga frá Evrópu 
(Gestur Guðmundsson, 2003. Menningarborgarverkefnið kostaði 610 
milljónir króna sem er gífurlega há upphæð í samhengi fjárveitinga til 
menningarmála á Íslandi en almenn ánægja var með hvernig til tókst með 
fjármögnunina. Yfirvöld fengu staðfestingu á því að hægt væri að fá 
stórfyrirtæki til að kosta menningarstarfsemi. Stjórnendur stórfyrirtækja sáu 
hagkvæmni í að veita fé til menningarstarfs og stjórnendur menningar-
stofnana voru hvattir til að auka sértekjur sínar með samstarfi við einkaaðila. 
Þó að almennt hafi stórfyrirtæki sýnt menningar- og listastarfsemi 
takmarkaðan áhuga fram til þessa höfðu ákveðin fyrirtæki eins og ríkis-
bankarnir keypt listaverk í gegnum tíðina án þess að vekja á því sérstaka 
athygli. Þá áttu listamenn Hauk í horni hjá einstaka athafnamönnum líkt og 
Ragnari Jónssyni kenndum við smjörlíkisgerðina Smára sem var aðsópsmikill 
í menningarlífinu, meðal annars sem bókaútgefandi og listaverkasafnari (100 
ár frá fæðingu Ragnars í Smára, 2004). 

Þessi grein er byggð á nokkrum niðurstöðum lokaverkefnis í meistara-
námi í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. Titill ritgerðarinnar er 
Viðskiptavæðing menningarlífsins og menningarvæðing viðskiptalífsins; Áhrif stefnu 
íslenskra stórfyrirtækja í styrkveitingum til menningarmála á menningarstofnanir á 
árunum 2002 til 2008 (Loftur Atli Eiríksson, 2009). Loftur Atli rannsakaði sex 
menningarstofnanir og tvö stórfyrirtæki með tilliti til áhrifa stefnu 
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stórfyrirtækja í styrkveitingum til menningarmála á menningarstofnanir á 
tímabilinu 2002 til 2008. Hér verður fjallað um þann hluta rannsóknarinnar 
er lítur að menningarstofnunum en frekari umfjöllun um menningarvæðingu 
viðskiptalífsins verður birt á öðrum vettvangi. 

Einkavæðing menningarinnar og mælikvarðar orðræðunnar 

Þær breytingar sem urðu í sambandinu á milli listastofnana og einkafyrirtækja 
á fyrstu árum þessarar aldar á Íslandi gerðust ekki í tómarúmi heldur 
endurspegla þær svipaða þróun á vesturlöndum og nýjar áherslur og 
átakafleti í sambandi menningar, efnahagslífs og valds í síðkapítalísku 
samfélagi. Grundvallarbreyting varð á afstöðu ríkisvaldsins til menningar- og 
lista með tilkomu hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar og kjörs Margaret 
Thatchers og Ronald Reagans á valdastóla í Bretlandi og Bandaríkjunum 
samkvæmt breska félagsfræðingnum Victoriu Alexander (2007) og Chin-tao 
Wu (2002), sem framkvæmdi ýtarlegar rannsóknir á sambandi breskra og 
bandarískra listastofnana og stórfyrirtækja. Reagan vildi lækka skatta og draga 
úr ríkisútgjöldum til menningarmála (Wu, 2002). Til að mæta niður-
skurðinum setti hann á fót sérstakan átakshóp en tilgangur hans var að finna 
leiðir til að fá aukna styrki frá einkaaðilum.  

Stuðningur einkaaðila við listir og menningu í Bandaríkjunum var engin 
nýlunda heldur byggði Reagan á ríkri hefð í formi framlaga (donations) og 
föstum stuðningi (patronage), en í báðum tilfellum er slíkur stuðningur 
grundvallaður á góðgerðarsjónarmiði (philanthropy) án kröfu um endurgjald. 
Það sem var nýtt við menningarstefnu Reagans var umfang og afstaðan að 
baki aðkomu stórfyrirtækjanna að kostun (sponsorship) menningarviðburða.  

Roseanne Martorella (1996) skilgreinir „kostun“ sem viðskipti og hluta af 
markaðsstarfi þar sem eigin hagur er frumforsenda þátttökunnar. Menningar-
fræðingurinn Jim McGuigan (2004) fullyrðir að kostun sé aldrei „hlutlaus“ 
heldur snúist hún jafnan um auglýsingar, markaðssetningu og almannatengsl. 
Hann heldur því jafnframt fram að tekjur af kostun séu aðeins brot af 
opinberum framlögum og sértekjum margra listastofnanna í Bretlandi þannig 
að færa megi rök fyrir að kostun hafi haft miklu meiri hugmyndafræðileg en 
efnahagsleg áhrif á rekstur listastofnana (McGuigan, 2004). 

Takmörkuð hefð var fyrir kostun og framlögum einkaaðila til listviðburða 
og menningarstofnana í Skandinavíu líkt og á Íslandi fram til ársins 2000. 
Félagsleg markmið velferðarþjóðfélagsins eru fyrirferðamikil í menningar-
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stefnu á Norðurlöndum og tortryggni ríkjandi gagnvart aðkomu markaðs-
aflanna að listum (Mangset, Kangas, Skot-Hansen og Vestheim, 2008).  

Líkt og Ronald Reagan vildi Margaret Thatcher draga úr skattheimtu og 
ríkisútgjöldum. Lausnarorðið í hennar huga var „einkavæðing“, eða aukin 
aðkoma einkaaðila að stofnunum sem verið höfðu í ríkisrekstri. Thatcher dró 
úr ríkisframlögum til lista, breytti stjórnunarskipulagi safna og kom á fót 
hvatakerfi til aukinnar kostunar á listum fyrir einkaaðila; einkum stórfyrirtæki 
(Alexander, 2007; Wu, 2002). 

Grundvallaratriðið í stefnumótun Thatcher var sú hliðrun sem varð í 
sambandi ríkisins og lista í nafni fjárhagslegs sjálfstæðis. Grundvallarbreyting 
varð í stjórnun og mati hins opinbera á listum. Einkaframtakið og 
hugmyndafræði frjálshyggjunnar voru sett í öndvegi með óhefta trú á 
markaðinn, frelsi einstaklingsins og afskiptaleysi ríkisins (Alexander, 2007).  

Stjórn Thatcher lét sér ekki nægja að gera fyrirtækjum skattaumhverfið til 
styrktar menningarstarfsemi hagstæðara heldur mætti ríkið einnig þeim 
framlögum, sem listastofnanir fengu annars staðar frá, með hlutfallsbundnu 
framlagi úr ríkissjóði. Með lögum um ríkisendurskoðun árið 1983 fól 
Thatcher stjórnin breska ríkisendurskoðandanum að meta starfsemi 
listastofnanna, líkt og annarra ríkisstofnana, út frá hagsýni, skilvirkni og 
árangri (Hewison, 1995). Litið var á hagkvæmni eða „value for money“ sem 
helsta grundvöll góðs árangurs. Krafist var hagfræðilegra raka fyrir að réttlæta 
opinber framlög til listarinnar líkt og annarra atvinnugreina. Í stað þess að 
hlaupa í fang ríkisins til að óska eftir auknum framlögum var listastofnunum 
gert að leita frekari fjármögnunar á frjálsum markaði (Alexander, 2007). 

Árið 1993 kom út bókin Reinventing Government: How the Entrepreneurial 
Spirit is Transforming the Public Sector eftir David Osborne og Ted Gaebler, og 
átti hún eftir að hafa mikil áhrif á orðræðu um stjórnun stofnana í opinberri 
eigu. Orðræða Osborne og Gaebler er byggð á sömu lykilhugtökunum og 
hugmyndafræði nýfrjálshyggju og augljós tengsl eru á milli hennar og 
stjórnunarfræða stórfyrirtækja sem verið hafa í fararbroddi í Bandaríkjunum 
(McGuigan, 2004). Engu að síður féll hún ekki aðeins í frjóan jarðveg hjá 
Repúblikönum í Bandaríkjunum og Íhaldsmönnum í Englandi heldur líka hjá 
Demókrötum og nýja breska Verkamannaflokknum sem komst til valda árið 
1997 og lagði áherslu á nýtt tungutak í opinberri stjórnun (New Public 
Management, NPM). „NPM er yfirfærsla á stjórnunaraðferðum og 
grundvallarreglum markaðsbúskapar frá einkageiranum yfir í opinbera 
geirann samkvæmt nýfrjálshyggjulegum skilningi á ríkisvaldinu og hagkerfinu. 
Takmarkið er að draga sem mest úr þátttöku ríkisins á öllum sviðum 
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almannaþjónustu en taki það þátt er skilvirkni einkareksturs höfð að 
leiðarljósi“ (Drechsler, 2005). 

Samkvæmt Jo Caust (2003), prófessor í heimsspeki og menningarfræði, 
hefur orðræða um menningarstefnu verið „tekin í gíslingu af hagfræðingum 
og markaðsmönnum“ en eftir árið 1980 varð stöðugt erfiðara að færa rök 
fyrir gildi lista á samfélagslegum forsendum. Valdhafar nýfrjálshyggjunnar 
samþykktu ekki orðræðu listarinnar og hugmyndafræðina um mikilvægi lista 
til almannaheilla. Nýtt tungumál og mælikvarðar, sem þekktust ekki í 
orðræðu um menningarstefnu fyrir 30 árum, þykja nú sjálfsagðir og eru 
ráðandi (Alexander, 2007). Við lifum á tímum efnahagslegrar rökhyggju þar 
sem allt er metið út frá efnahagslegum forsendum. Við þurfum ekki aðeins 
að afla okkur tekna til að sjá okkur farborða heldur grundvallast veruleiki 
samfélagsins á þessari forsendu (McGuigan, 2004). Will Hutton (1997) 
heldur því fram í bókinni The State to Come að „tungumál sé fyrsta skrefið við 
að móta lokaða hugsanaferla sem verða ekki hraktir með gagnrýni eða 
sönnunum úr umheiminum.“ Tungumálið er öflugt tæki til að til að 
endurskilgreina félagslegan veruleika þar sem fyrri gildi eru lögð til hliðar og 
önnur sett í öndvegi (Caust, 2003).  

Ný opinber stjórnun 

Björn Bjarnason var menntamálaráðherra á árunum 1995 til 2003, í 
ríkisstjórnum Davíðs Oddssonar, sem kenndar voru við einkavæðingu 
(Forsætisráðuneytið, e.d.). Stefna Björns var að koma á ótvíræðum reglum 
um stjórnunaraðferðir með því bjóða út rekstur og stjórnun á sem flestum 
sviðum til einkaaðila. Í verkefnaáætlun ráðuneytisins, 1999 til 2003, sem kom 
út undir heitinu Menntun og menning fyrir alla (2000) segir í kaflanum „Öflugri 
menningarstarfsemi“: „Forsenda þess að menningarstofnanir eflist enn frekar 
er að kröfur einkarekstrar og árangursstjórnunar einkenni starfsemi þeirra. 
Unnið verði að gerð samninga um árangursstjórnun við menningarstofnanir 
þar sem markmið þeirra, hlutverk og fjárveitingar eru skilgreind“ (Menntun 
og menning fyrir alla, 2000).  

Stefna Björns var náskyld stefnu íhaldsmanna í Englandi samkvæmt 
skilgreiningu Alexander (2007). Peter Duelund, prófessor við Kaupmanna-
hafnarháskóla, (2003) óttast afleiðingar þessarar stefnu og segir helstu 
hættuna sem stafi að listrænu frelsi og fjármögnun lista á Norðurlöndum ekki 
vera brotthvarf frá reglu hæfilegrar fjarlægðar heldur kröfur stjórnmálamanna 
um langtímaáætlanir, árangursstjórnunarsamninga og aðrar stjórnunar-
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aðferðir sem eigi rætur sínar í kenningum um nýja opinbera stjórnun (New 
Public Management, NPM). Duelund heldur því fram að þessi stefnubreyting 
muni draga úr sveigjanleika fagráða og fjarlægðinni á milli stjórnmálaafla og 
fjármögnunaraðila. Hann hefur áhyggjur af að þegar fram líði stundir kunni 
árangursstjórnunarsamningar að hafa í för með sér stýriáhrif á innihald og 
umgjörð listsköpunar, líkt og opinberar reglugerðir hafi áhrif á atvinnu-
markað og skipulagsmál svo dæmi séu tekin. Þetta sé grundvallarstefnu-
breyting frá meginmarkmiðum menningarstefnu á Norðurlöndum sem leggi 
höfuðáherslu á sjálfstæði listanna frá pólitískum og efnahagslegum hrossa-
kaupum.  

Þó að menningarstefna Björns Bjarnasonar hafi ekki verið fyrirferðamikil 
í rituðu máli hafði hún gífurleg áhrif á sambandið á milli menningar- og 
viðskiptalífsins. Mælikvarðar einkarekstrar og árangursstjórnunar voru lagðir 
til grundvallar og menningarstofnunum var gert að endurskipuleggja og 
tileinka sér ný viðhorf til eigin fjármögnunar. 

Íslenski dansflokkurinn og Þjóðleikhúsið eru þær tvær menningar-
stofnanir á A-hluta fjárlaga í rannsókninni, sem heyra beint undir mennta-
málaráðuneytið. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir (2003-2009), flokkssystir og 
eftirmaður Björns Bjarnasonar á stóli menntamálaráðherra, undirritaði 
árangursstjórnunarsamning við stofnanirnar þann 29. desember 2005. Í 
fyrstu grein hans segir: „Tilgangur samningsins er að festa í sessi ákveðið 
samskiptaferli milli ráðuneytis og stofnunar, auk þess að draga fram áherslur 
vegna stefnumótunar og áætlanagerðar“ (Menntamálaráðuneytið, e.d). Þá ber 
stofnununum að skila ráðuneytinu ársáætlun fyrir komandi ár sem inniheldur 
rekstraráætlun auk markmiða og mælikvarða á grundvelli langtímaáætlunar. 
Lögð er áhersla á hagræðingu (Árangursstjórnunarsamningur við 
Þjóðleikhúsið, 2005)) og hvatt er til að gera Íslenska dansflokkinn sýnilegri 
með því að ráða sérhæft starfsfólk til að sinna kynningar- og markaðsmálum 
(Árangursstjórnunarsamningur við Íslenska dansflokkinn, 2005). 

Ríkisendurskoðun gerði stjórnsýsluúttekt á starfsemi Þjóðleikhússins 
leikárin 2003 til 2008 og birti niðurstöðurnar í ýtarlegri skýrslu í nóvember 
árið 2008. Í skýrslunni er ítrekað vísað til þess að virkja þurfi árangurs-
stjórnunarsamning Þjóðleikhússins og menntamálaráðuneytisins betur sem 
stjórn- og eftirlitstæki. Segir að leikhúsinu beri að standa skil á tímasettum 
verkefnum og ráðuneytinu að fylgja þeim eftir svo að mögulegt sé að meta 
árangur starfseminnar með reglulegum hætti. Þá sé mikilvægt að Þjóðleik-
húsið efli árangursmælingar sínar og endurmeti mælanleg markmið sín með 
ákveðnu millibili (Ríkisendurskoðun, 2008). Leiða má líkur að því að úttektin 
hafi verið gerð í ljósi þess að uppsafnaður rekstrarhalli leikhússins í árslok 
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2007 nam 70,2 milljónum króna (Ríkisendurskoðun, 2008). Ríkisendur-
skoðun (2008) segir mikilvægt að leita leiða til að auka aðsókn til að leikhúsið 
„standi undir nafni sem leikhús þjóðarinnar og til að bæta rekstrarstöðu sína 
og starfa í samræmi við fjárlög. Í þessu samhengi hlýtur val þess á verkefnum 
og markaðssetning þeirra að skipta miklu máli“ (Ríkisendurskoðun, 2008). 

Stjórnsýsluendurskoðun Ríkisendurskoðanda er faglega unnin og hefur að 
geyma margar ágætar ábendingar um rekstur og starfsemi Þjóðleikhússins. 
Árangurstjórnunarsamningar menntamálaráðuneytisins virðast við fyrstu sýn 
heldur ekki setja menningarstofnunum sem eiga aðild að þeim þröngar 
skorður í starfsemi sinni. Þegar þessi tvö stjórntæki koma saman fær 
Ríkisendurskoðun hins vegar hlutverk stjórnvalds sem kippir í tauma 
árangurstjórnarsamningsins sem valdstjórnin hefur brugðið um menningar-
stofnunina. Forsenda gagnrýni og ábendinga Ríkisendurskoðunar byggir á 
árangurstjórnunarsamningnum sem menningarstofnunin er búin að 
samþykkja. Það er þessi arfleifð hugmyndafræði Margaret Thatchers með 
áherslunni á hagkvæmni og mælistikur hagfræðinnar á listum- og 
menningarstarfsemi sem Victoria Alexander (2007) gagnrýnir, og Jo Caust 
(2003) staldrar við, þegar mat á menningu og listum er til umfjöllunar. Þó að 
á yfirborðinu sé látið líta út fyrir af hálfu Ríkisendurskoðunar að frammi-
stöðumat stjórnsýsluendurskoðunar felist í almennri greiningu á hvernig 
stofnununum gangi að sinna lögbundum verkefnum eru niðurstöður og 
kröfur um úrbætur grundvallaðar á hagfræðilega mælikvarðanum.  

Áhyggjur Duelunds (2003) af þróun menningarstefnu virðast því á rökum 
reistar þar sem regla hæfilegrar fjarlægðar er lögð fyrir róða af pólitísku 
stjórnvaldi með aukinni efnahagslegri kröfu til stofnunarinnar sem getur 
grafið undan listrænu sjálfstæði hennar. Til að auka tekjurnar telur 
Ríkisendurskoðun einsýnt að Þjóðleikhúsið þurfi að auka miðasölu með því 
að endurmeta markaðsstarf og val leikverka. Hér er horfið á afdráttarlausan 
hátt frá þeirri grundvallarforsendu opinberrar menningarstefnu á Norður-
löndum að skapa mótvægi við viðskiptahlið menningarinnar og tilhneigingu 
markaðarins að gera listina og menninguna að söluvöru (Duelund, 2003).  

Trúverðugleiki og kostun 

Íslenska dansflokknum hefur gengið vel að tileinka sér reglur og aðferðir 
viðskiptalífsins í rekstri sínum og standa við þær skuldbindingar sem kveðið 
er á um í árangurstjórnunarsamningnum við menntamálaráðuneytið. Ása 
Richardsdóttir, framkvæmdastjóri Íslenska dansflokksins, telur lykilinn að 
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árangrinum vera skilning á nútíma rekstraraðferðum og ákveðni að halda 
rekstri Íslenska dansflokksins innan ramma fjárlaga (Ása Richardsdóttir 
munnleg heimild, 9. desember 2008).  

Oftast eru sértekjur menningarstofnana af kostun takmarkaðar en þær 
geta engu að síður haft úrslitaáhrif á hvoru megin reksturinn lendir við núllið. 
Tekjur af kostun eru því oft mikilvægari en fjárupphæðin sjálf segir til um og 
hafa gjarnan mikil áhrif á stefnumótun og rekstraráætlanir menningar-
stofnana (Useem, 1987). Íslenski dansflokkurinn og Landsbankinn státa af 
langlífasta kostunarsambandi á milli stórfyrirtækis og menningarstofnunar á 
Íslandi en tekjur dansflokksins af kostun þrefölduðust á árunum 2002 til 
2007 og fóru úr 1,7 milljónum króna í 5,1 milljón króna, eða úr tveimur 
prósentum í fjögur prósent af heildartekjum hans. Í árangursstjórnunar-
samningnum er dansflokkurinn hvattur til að ráða starfsfólk í sérhæfð störf 
er lúta að kynningu, markaðssetningu og fræðslu, og í febrúar 2008 var 
ráðinn sérstakur markaðsstjóri fyrir flokkinn (Íslenski dansflokkurinn, e.d). 
Launakostnaður er stærsti kostnaðarliður Íslenska dansflokksins og drjúgur 
hluti þess fjár sem kostun færir flokknum fer væntanlega í laun markaðs-
stjórans. Á móti vegur þekking hans við að afla sértekna og mögulega að 
auka þátt kostunar í tekjum flokksins. Mikilvægi tekna dansflokksins af 
kostun virðist því ekki felast í fjárupphæðinni heldur verður kostunin 
löghelgun eða vottun á trúverðugleika flokksins í augum valdstjórnarinnar. 
Þó að ekki sé gerð bein krafa um tekjur af kostun í árangursstjórnunar-
samningnum er hún undirliggjandi. 

Soffía Karlsdóttir (2008), kynningar- og markaðsstjóri Listasafns 
Reykjavíkur, segir að þegar hún hóf störf hjá safninu árið 2000 hafi hún 
fundið fyrir tortryggni gagnvart því að stórfyrirtæki styrktu sýningar og 
kveðst hafa mætt mikilli mótstöðu gegn slíkum styrkjum á meðal listamanna 
sem fannst að með þátttöku í sýningum sem nutu styrkja stórfyrirtækja væru 
þeir að selja sál sína.  

Með „fyrirtækjavæðingu menningarlífsins“, eins og Soffía Karlsdóttir 
kallar það, hefur afstaða til kostunar hérlendis umpólast. Stjórnendur 
menningarstofnana leggja áherslu á að fjárhagsleg afkoma stofnananna sé 
viðunandi en virðast áhyggjulausir um að fjárframlög stórfyrirtækja ógni 
sjálfstæði þeirra.  
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Framleiðsla og miðlun 

Tilgangur og markmið flestra menningarstofnana er varðveisla og miðlun 
lista og menningarverðmæta. Með árangursstjórnunarsamningum og kröfu 
valdhafa um aukna aðkomu einkafyrirtækja að fjármögnun menningar-
starfsemi er sú ábyrgð lögð á menningarstofnanir að þær verði sér úti um 
meðframleiðendur á þeim viðburðum sem þær standa fyrir. Samstarfsaðilinn 
verður þannig meðframleiðandi að miðluninni en menningarstofnunin tekur 
að sér hlutverk almannatengils og skilgreinir styrktaraðilann fyrir 
áhorfendum.  

Gestir menningar- og listviðburða eru gjarnan í hópi menntaðri og 
efnameiri neytenda og því eftirsóknarverður markhópur í augum 
stórfyrirtækja. Flóknari samskiptaleiðir en beinar auglýsingar eru líklegri til að 
ná til þeirra og því hafa menningarstofnanir í sífellt ríkari mæli tileinkað sér 
þróaðri markaðsaðferðir í samstarfi við stórfyrirtæki að mati Bernedette 
McNicholas (2004), sérfræðings í almannatengslum við RMIT háskóla í 
Ástralíu. Markhópurinn er einsleitur og því auðveldara að ná til hans en hins 
breiða hóps neytenda. Skilvirkasta leiðin er í gegnum menningarstofnanir 
sem eru eftirlæti viðkomandi neytenda og þeir tengjast jafnvel tryggðar-
böndum (Wu, 2002). Rík hefð er fyrir styrktarfélagaaðild að menningar-
stofnunum í Bretlandi og Bandaríkjunum en slíkum félögum hefur fjölgað 
mikið á Íslandi á undanförnum árum. Sem dæmi má nefna styrktarfélög 
Íslensku óperunnar, Þjóðminjasafnsins, Listasafns Íslands, Sinfóníu-
hljómsveitar Íslands og styrktarfélag Íslenska dansflokksins. Það er því 
sameiginlegt hagsmunamál stórfyrirtækis og menningarstofnunar sem eru í 
samstarfi að fjölga meðlimum í styrktarfélagi hennar.   

McNicholas (2004) bendir á að kostun menningar- og listviðburða lýtur 
öðrum lögmálum en kostun annars konar viðburða og hún bjóði upp á 
sérstaka möguleika til miðlunar á alþjóðlegum markaði. Miðlun sjónrænna 
skilaboða eða goðsögulegra ímynda sé ekki háð tungumáli en sanngildi 
skilaboða og samsvörun samstarfsaðila sé grundvöllur öflugra boðskipta.  

Ása Richardsdóttir (2008) fullyrðir að mælingar Landsbankans fyrir 
efnahagshrunið í október 2008 hafa ítrekað sýnt fram á að hann nyti mests 
trausts íslensku viðskiptabankanna. Sterkar vísbendingar séu um að ástæðan 
hafi verið þátttaka bankans í samfélagsmálum, þar á meðal menningu og 
listum. 

Mikil þróun varð í markaðsstarfi íslenskra menningarstofnana á tímabilinu 
sem rannsóknin nær yfir og Íslenski dansflokkurinn var þar í forystu-
hlutverki. Hann var leiðandi í samstarfi sínu við Landsbankann og 
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hugmyndaauðgi og áræðni einkenndi framgöngu hans. Ógerningur er að 
segja til um hvaða áhrif það hefði haft á afstöðu til bankans erlendis ef 
bankinn hefði kosið að nýta sér betur samsömun sína við flokkinn í 
markaðsstarfi sínu á þeim markaði. Hver áhrif þess hefðu orðið á ímynd og 
framtíð dansflokksins er spurning sem verður ekki heldur svarað.  

Löghelgun lógóanna 

Menningarstofnanir á Íslandi eru á varðbergi gagnvart þrýstingi frá stór-
fyrirtækjum sem kosta menningarviðburði og gæta þess að kynningarefni 
þeirra yfirtaki ekki þá menningarviðburði sem þau eru meðframleiðendur að. 
Áhyggjur af virðingu og ímynd menningarstofnana virðist ráða þeirri afstöðu 
en óbein áhrif frá áherslu á sjálfstæði menningar og lista frá markaðs- og 
auglýsingamennsku í menningarstefnu Norðurlanda vega án efa líka þungt 
(Duelund, 2003; Stenström, 2008). Sú hefð hefur orðið ráðandi að 
stuðningur stórfyrirtækja er yfirleitt tilgreindur með notkun merkis þeirra eða 
lógós við kynningu menningarviðburða. Lógóið virkar þannig eins og áritun 
fyrirtækisins á menningarviðburðinn, löghelgar hann og veitir honum 
sanngildi, á svipaðan hátt og áritun myndlistarmanns á málverki. Lógóið 
gefur til kynna eignarhald og höfundarrétt fyrirtækisins á menningar-
viðburðinum. Með því að gæta hógværðar í framsetningu fær kostun stór-
fyrirtækjanna á menningarviðburðum ekki eins augljósa tengingu við 
auglýsingar og almannatengsl.  

Menningarstofnanirnar geta stuðnings fyrirtækja í fréttatilkynningum sem 
þær koma á framfæri við fjölmiðla þar sem viðkomandi menningarviðburður 
er kynntur að sögn Soffíu Karlsdóttur (2008). Fulltrúum fjölmiðla er 
jafnframt boðið að vera viðstaddir opnun eða frumsýningu á viðkomandi 
menningarviðburði og hvattir til að fjalla um og birta myndir af þeim sem 
koma að viðburðinum; listamönnum, frammámönnum í menningar- og 
viðskiptalífinu og ráðamönnum.  

Virðing og traust eru þeir eiginleikar menningarstofnana sem stórfyrirtæki 
leitast við að tengja starfsemi sinni (Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 
4. desember 2008). Með stuðningi sínum við þær fá þau yfirbragð bakhjarla 
samfélagsins sem menningarstofnanirnar löghelga í augum gesta sinna. 
Menningarstofnanir miðla ekki einungis menningu og listum heldur 
jafnframt ímynd stórfyrirtækjanna.  

Markaðsstarfsemi menningarstofnana hefur tekið stakkaskiptum og útlán 
á salarkynnum eru annar tveggja stærstu sértekjustofna Listasafns 
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Reykjavíkur (Soffía Karlsdóttir munnleg heimild, 8. desember 2008). Stöðugt 
færist í vöxt að stórfyrirtækin fái þannig tækifæri til að nýta sér húsakynni 
menningarstofnana til markaðssetningar. Þannig upphefja þau ímynd sína og 
færa starfsemi sinni mikilfenglegt og menningarlegt yfirbragð en almanna-
tengsl af þessum toga eiga sér hefð í þekktum menningarstofnunum erlendis 
(Wu, 2003).  

Fjölmiðlaumfjöllun um stuðning stórfyrirtækja við menningar- og lista-
stofnanir hefur yfirbragð áreiðanleika fréttaflutnings um jákvæða framkvæmd 
fyrirtækisins í þágu samfélagsins. Trúverðugleiki slíkrar umfjöllunar er allt 
annar, og miklu meiri, en auglýsingar þar sem fyrirtækið sjálft lofar eigin 
frammistöðu (Useem, 1987).  

Umfang og umbun 

Umbun menningarstofnana vegna samvinnu þeirra við stórfyrirtæki er í 
flestum tilvikum fjárhagslegur ávinningur eða framlag í formi þjónustu. 
Mesta þensluskeið lýðveldissögunnar er að baki og menningarstofnanir hafa 
aldrei fyrr notið jafn áberandi stuðnings frá stórfyrirtækjum. Þær kapp-
kostuðu að upplýsa um samstarf sitt við stórfyrirtækin í kynningarefni sínu 
um menningarviðburði og hvað þær báru úr býtum í þágu almennings. Aukin 
árhersla var lögð á markaðs- og kynningardeildir menningarstofnana, 
sérhæfðu starfsfólki var fjölgað, og auknu fé var varið til að sinna þessum 
málaflokki. Markaðsdeildir menningarstofnana tóku að sér hlutverk 
almannatengsla- og auglýsingastofa stórfyrirtækja og þær þróuðust hratt á 
tímabilinu 2002 til 2008. Kynningarstarf menningarstofnana var vel ígrundað 
og fréttaflutningur af samstarfi þeirra og velgjörðarmanna var fyrirferðamikill 
í fjölmiðlum.  

„Æ sér gjöf til gjalda“ segir máltækið og kostun er aldrei hlutlaus. 
McGuigan (2004) heldur því fram að framlög stórfyrirtækja til menningar-
starfsemi séu í engu samræmi við þá umfjöllun sem þau njóti vegna þeirra en 
af umfjölluninni megi ráða að þau kosti alfarið menningarviðburði þegar þau 
bera í raun aðeins brot af kostnaðinum. Þórunn Sigurðardóttir hefur starfað 
sem listrænn stjórnandi um tíu ára skeið og hefur líklega hvað víðtækasta 
yfirsýn yfir kostun stórfyrirtækja á menningarstarfsemi hérlendis. Þórunn 
(2009) fullyrðir að ekki hafi verið um neinar „stórfúlgur“ að ræða þrátt fyrir 
þenslu fjármálastofnana á tímabilinu og er það í samræmi við niðurstöður 
þessarar rannsóknar:  
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Ef litið er á þá samninga sem Reykjavík menningarborg gerði við svokallaða 
„máttarstólpa“ í aðdraganda menningarborgarársins árið 2000, þegar bankarnir 
voru enn í eigu almennings og fjárhagsleg afkoma þeirra margfalt minni en hún 
síðan varð, þá voru þeir hlutfallslega miklu stærri en þeir samningar sem gerðir 
voru síðar, t.d. við Listahátíð eftir að bankarnir voru einkavæddir. (Þórunn 
Sigurðardóttir, 2009). 
 
Þær tölfræðilegu upplýsingar um kostun sem fengust frá menningar-

stofnununum í rannsókninni voru takmarkaðar og í sumum tilfellum 
einungis rúnnaðar tölur samkvæmt munnlegum heimildum úr viðtölum við 
fulltrúa þeirra. Nákvæmasta sundurliðunin fékkst frá Íslenska dansflokknum 
en auk þess nokkuð ítarlegar upplýsingar frá Listasafni Reykjavíkur og 
Listahátíð í Reykjavík. Hlutfall kostunar af heildartekjum Íslenska dans-
flokksins var á bilinu tvö til fjögur prósent á tímabilinu 2002 til 2007, eins og 
áður hefur komið fram. Þetta hlutfall er einnig mjög óverulegur þáttur af 
ráðstöfunarfé Þjóðleikhússins en heildartekjur þess voru 664,5 milljónir 
króna árið 2003 og fóru stigvaxandi í 806,1 milljónir króna árið 2007 
(Ríkisendurskoðun, 2008). Á sama tímabili námu heildarframlög stór-
fyrirtækja til leikhússins 28 milljónum króna samanlagt yfir öll árin en sé 
upphæðinni deilt niður nemur hún innan við einu prósenti af tekjum þess á 
ársgrundvelli.  

Flest bendir til að tálsýn sé að vænta þess að hægt sé að treysta 
stórfyrirtækjum fyrir kostun menningarviðburða. Fjárframlög þeirra eru í 
flestum tilfellum mjög takmörkuð, í samanburði við opinberan stuðning við 
menningarstarf, og miðast fyrst og fremst við eigin hag.  

Lokaorð 

Sala á kostun lýtur lögmálum framboðs og eftirspurnar líkt og aðrar vörur og 
þjónusta á markaði. Kostun er ein aðferða stórfyrirtækja til að víkka út 
áhrifasvæði sitt. Stórfyrirtæki kaupa kostun og menningarstofnanir selja 
kostun. Fjöldi menningarstofnana og stórfyrirtækja á tilteknu markaðsvæði er 
einn áhrifavalda á jafnvægi framboðs og eftirspurnar á kostun (Kushner, 
1996). Eftirspurnin, eða samkeppnin eftir kaupum á kostun, var meiri á 
árunum 2002 til 2008 en áður á Íslandi og framboðið jókst jafnframt á sama 
tíma. Það þótti sjálfsagt að bjóða stórfyrirtækjum kostun sama hvað 
viðburðurinn var smár. Aukin eftirspurn stórfyrirtækja eftir kostun beindist 
hins vegar fyrst og fremst að stærri menningarviðburðum.  
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Umfang stærri menningarstofnana veitir þeim samkeppnisforskot á minni 
menningarstofnanir við sölu á kostun. Páll Magnússon (2009) útvarpsstjóri 
og Hrefna Haraldsdóttir (2009), listrænn stjórnandi Listahátíðar í Reykjavík, 
fullyrða bæði að stórfyrirtækin kjósi enn fremur frekar að setja fé í verkefni 
traustra menningarstofnana sem geti ábyrgst að verkefnin sem þau kosti 
verði að veruleika. Rekstur helstu menningarstofnana landsins er grund-
vallaður á opinberum framlögum sem löghelgar traust þeirra í augum 
stórfyrirtækja. Minni menningarstofnanir eiga erfiðara með að mæta 
frávikum sem kunna að verða frá upphaflegum áætlunum við framleiðslu 
menningarviðburða. Þær búa oftast við takmörkuð fjárráð og hafa jafnframt 
takmarkaðan aðgang að opinberu fé.  

Ef samkeppni um kostun lýtur lögmálum markaðarins er ljóst að stærri 
menningarstofnanir eru miklu betur í stakk búnar til að ná viðskiptum 
stórfyrirtækja. Algengt er að fjárhagslegur rekstur minni menningarstofnana 
og grasrótarsamtaka sé í járnum og því bendir margt til að núverandi 
fyrirkomulag kostunar geri samkeppnisstöðu þeirra enn erfiðari. Vegna fjölda 
þeirra og smæðar eru þær jafnan á kaupendamarkaði (Kushner, 1996). Sú 
stefna ríkisvaldsins að hvetja menningarstofnanir til að sækja aukin 
fjárframlög til atvinnulífsins vinnur þannig beint gegn þeim stofnunum sem 
eru í mestri þörf fyrir aukin fjárstuðning. 

Eftir að stjórnvöld gerðu þá kröfu til menningarstofnana að þær leituðu 
eftir fjárhagslegum stuðningi frá stórfyrirtækjum var þeim gert skylt að beygja 
sig undir lögmál markaðarins og tileinka sér hugmyndir auglýsingasálfræði og 
almannatengsla. Við efnahagshrunið á Íslandi í október árið 2008 umpólaðist 
markaðurinn fyrir kostun frá seljandamarkaði yfir í kaupendamarkað. 
Forsvarsmenn menningarstofnana og stórfyrirtækja sem tóku þátt í 
rannsókninni eru sammála um að ástandið sé gjörbreytt og hlutaðeigendur 
þurfi að laga sig að nýjum kringumstæðum. Ása Richardsdóttir hefur 
áhyggjur af að það kunni að bitna á listrænum heilindum og menningar-
stofnanir þurfi að leggja meiri áherslu á að auka sértekjur sínar. „Það verður 
minna fé fyrir menningargeirann þannig að fólk á eftir að grípa til ýmissa 
ráða“ (Ása Richardsdóttir munnleg heimild, 9. desember 2008). 

Staða menningarstofnana á kostunarmarkaðinum er allt önnur en áður og 
ef lögmál framboðs og eftirspurnar gilda þar með sama hætti og annars 
staðar þurfa þær að ganga lengra til að vera aðlaðandi fjárfestingarkostur og 
þjóna hagsmunum viðskiptavina sinna. Þróist markaðurinn sem horfir má 
því reikna með að viðskiptavæðing menningarlífsins gangi enn lengra og 
aðferðir og ásýnd viðskiptalífsins verði jafnvel meira áberandi í starfi 
menningarstofnana í framtíðinni. Þá er mikilvægt að hafa hugfast að 
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sjálfstæði og traust eru grundvöllur trúðverðugleika menningarstofnana og án 
þess gjaldfellur virðing þeirra líkt og á við um aðra miðla.  
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List og viðskipti 
 

Margrét Sigrún Sigurðardóttir  
Gunnar Þór Jóhannesson 

 

Í umræðu um list og viðskipti er þessum tveimur fyrirbærum oftar en ekki 
stillt upp sem andstæðum sem tengjast annars vegar menningu og hins vegar 
hagkerfi. Listræn og hagræn markmið eru ekki talin fara saman og í versta 
falli vinna gegn hvort öðru. Í raun er aðgreining þessara markmiða loðin og 
margt sem bendir til að fólk móti hana og nýti á ólíkann hátt í mismunandi 
aðstæðum. Í greininni er fjallað um ólíkar fræðilegar nálganir að sambandi 
lista og viðskipta og dæmi rakið um hvernig aðgreining þeirra birtist í starfi 
ólíkra fyrirtækja í breska tónlistariðnaðinum.   

Menning og hagkerfi 

Hugmyndir fólks um tengsl menningar og hagkerfis hafa oftar en ekki byggt 
á ákveðinni tvíhyggju þar sem skýr skil eru gerð á milli hagkerfis annars vegar 
og menningar hins vegar. Í grundvallaratriðum vísar hagkerfið til skipulags 
framleiðslu, neyslu og dreifingar auðs í hverju formi sem hann er (Wilk og 
Cliggett, 2007). Hagkerfi stendur þar með fyrir markað, verslun og 
framleiðslu. Menning vísar til neyslu, menningarlegra stofnanna og félags-
legra tengsla sem byggja ekki á lögmálum um kaup og sölu. Menning felur í 
sér merkingarbærar athafnir, siði og gildi ákveðins hóps fólks. Hún gefur 
athöfnum okkar ákveðna merkingu; virkar sem haldreipi sem felur í sér 
skilning og skýringar á hver við erum og hvaðan við komum (Omohundro, 
2008).  

Á síðustu árum hefur mikið púður farið í það að skýra og lýsa tengslum 
menningar og hagkerfis og þá sérstaklega hvernig menningarlegir þættir hafa 
áhrif á hagræna, t.d. hvort og þá hvernig menning hefur áhrif á samkeppnis-
hæfni svæða jafnt sem fyrirtækja, nýsköpun og frumkvöðlavinnu (Amin, 
2004; Barnes, 1997; Gregson, Simonsen, og Vaiou, 2001; Martin, 2000). 
Menning hefur þannig verið tekin upp af fræðimönnum sem skýringarbreyta 
á viðskiptalegum árangri. Slíkar skýringar byggja yfirleitt á tvennskonar 
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nálgunum að sambandi menningar og hagkerfis; annars vegar að hagkerfið sé 
að taka hið menningarlega svið samfélagsins yfir og hins vegar að hagkerfið 
sé að menningarvæðast. 

Hagkerfi tekur yfir menningu 
Þessi hugmynd byggir í grundvallaratriðum á hugmyndum Marx um að 
hagkerfið og framleiðsluafstæður hvers samfélags séu ákvarðandi fyrir 
samfélagsgerð og menningu. Að mati Marx einkennast framleiðsluafstæður 
kapitalisma af ójöfnum stéttatengslum kapitalista, þeirra sem eiga 
framleiðslutækin, og öreiga eða þeirra sem verða að selja vinnu sína. 

Í þessu sjónarhorni felast tvær hugmyndir. Í fyrsta lagi er það sú sýn að 
hægt sé að nota menningu til að ná ákveðnum hagrænum markmiðum. 
Menning er þar með sett undir hagræna rökhyggju. Þetta gerir það að 
verkum að menningarlegar athafnir eru ekki lengur merkingarbærar í sjálfu 
sér heldur gefur markmið þeirra þeim merkingu1. Dæmi er að litið er á 
menningu sem tæki til að auka framleiðni í fyrirtækjum og talað um 
fyrirtækjamenningu sem hlutbundið fyrirbæri, eitthvað sem hægt er að skapa 
og nota á ákveðinn hátt til að skapa gróða. 

Í öðru lagi felst í þessari nálgun öllu gagnrýnni sýn sem leggur áherslu á 
að hagkerfið sé að ganga á hlut menningar og að til sé að verða menningar-
iðnaður. Þetta sjónarhorn tengist sérstaklega kennismiðum Frankfurtar-
skólans sem fjölluðu um menningariðnað á mjög gagnrýninn hátt (Steinert, 
2003). Oft er litið svo á að menningariðnaður feli tvennt í sér: Í fyrsta lagi 
felur hann vöruvæðingu menningar í sér. Það er þegar rök markaðarins eru 
látin eiga við menningu og listir. Listsköpun hættir þá að vera markmið í 
sjálfu sér heldur verður leið að markmiði sem gerir listina að vöru. 
Afleiðingin er sú að listin tapar eiginlegu gildi sínu og verður aðeins eins og 
hver önnur neysluvara. Í öðru lagi vísar menningariðnaður til framleiðslu 
menningarefnis, það sem kalla má menningarverksmiðjur. Þetta er t.d. 
tónlistariðnaður, kvikmyndaiðnaður og söfn.  

Þessar hugmyndir eru nokkuð einfaldar og kannski óþarflega dramatískar. 
Það hefur t.d. verið bent á að vöruvæðing menningar þurfi ekki alltaf að vera 
slæm í sjálfu sér. Hún geti jafnvel orkað frelsandi og losað um afturhaldssöm 
norm og venjur svo ekki sé talað um að hún getur skapað fólki atvinnu og 

                                                                          
1  Þetta er oft sagður munurinn á hagrænum athöfnum og menningarlegum. Þær hagrænu 

leiða að ákveðnu merkingarbæru markmiði eða útkomu en menningarlegar eru merkingar-
bærar í sjálfu sér. Við gerum eitthvað vegna þess að það hefur persónulega/-
hugræna/sálræna þýðingu, athöfnin sjálf uppfyllir einhverskonar þörf. Hagrænar athafnir 
gera það ekki en útkoma þeirra getur gert það. 
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innkomu (Sayer, 1997). Þessi nálgun undirstrikar þó að notkun menningar í 
gróðaskyni er ekki hlutlaust ferli, heldur rammpólitískt og getur skapað 
siðferðisleg álitamál, t.d. í tengslum við það hverjir græða og hverjir tapa og 
hvers menning er notuð til að skapa forskot á markaði eða ágóða í árs-
reikningum. 

Hvað varðar tengsl menningar og hagkerfis má segja að þetta sjónarhorn 
stilli hagkerfi upp sem andstæðu menningar, það er það sem menning er 
ekki.  

Menningarvæðing hagkerfisins 
Hugmyndin um menningarvæðingu hagkerfisins komst á kortið um miðbik 
tíunda áratugar 20. aldar. Lash og Urry (1994) héldu því fram að hagkerfið 
væri í æ ríkari mæli farið að snúast um framleiðslu, dreifingu og neyslu á 
menningarlegum þáttum og um leið að táknrænt gildi vöru væri að verða 
mikilvægara en notagildi hennar. Menning og hagkerfi væru þar með að 
renna saman í eitt óaðgreinanlegt svið. Þeir nefndu þrjú atriði máli sínu til 
stuðnings: 

Í fyrsta lagi er menningariðnaðurinn að blómstra (menningarverksmiðjur). 
Í öðru lagi er sífellt meiri áhersla lögð á táknrænt gildi vöru, vörumerki og 
ímyndarsköpun í framleiðslu og markaðssetningu2. Í þriðja lagi benda þeir á 
vaxandi mikilvægi menningar í fyrirtækjum og þá athygli sem menning og 
félagsleg tengsl hafa notið í kenningum um stjórnun og framleiðslu 
fyrirtækja. Það er vert að gefa þessu atriði sérstakan gaum. Þetta felur í sér að 
hagkerfið sé undirsett menningarlegum rökum, að framleiðsla verði 
merkingarbær í sjálfu sér en sé ekki álitin leið að (hagrænu) markmiði. Lash 
og Urry undirstrika að menning sé samsafn merkingarbærra athafna og sem 
slíkar eru þær brunnur sköpunar. Við aðstæður þar sem nýsköpun er 
afgerandi fyrir samkeppnisstöðu fyrirtækja er nauðsynlegt að tengja 
merkingarsköpun við framleiðslu, það er að gera framleiðsluferlið að 
sköpunarferli.  

Greining Lash og Urry er á margan hátt sannfærandi. Benda má þó á að 
ekkert af þessum atriðum er beinlínis nýtt af nálinni. Jafnframt má segja að 
þeir snúi sambandi menningar og hagkerfis við. Í stað þess að líta svo á að 
hagkerfið sé að yfirtaka menningu er tónninn frekar sá að menning sé að taka 

                                                                          
2  Samfara þessu er orðið augljóst að neysla er menningarlegt atferli sem oft og tíðum gengur 

út á að skapa og viðhalda sjálfsmynd og félagslegri stöðu og þar með félagslegri 
aðgreiningu (Bourdieu, 1994).  
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yfir hagkerfið. Menning og hagkerfi birtast því enn sem skýrt afmörkuð svið 
sem eru að renna saman (Gregson o.fl., 2001). Og það er einmitt það sem 
margir setja spurningamerki við eða hafa menning og hagkerfi einhverntíma 
verið aðskilin svið? 

Menningarhagkerfi 
Það má segja að hugmyndin um menningarhagkerfi leitist við að samþætta 
þræði úr kenningu Lash og Urry sem og gagnrýnum kenningum um 
menningariðnað. Þriðja megin stefið sem kenningar um menningarhagkerfi 
byggja á lýsir hagkerfinu sem félags- og menningarlegri sköpun, þar sem 
sérstaklega er undirstrikaður máttur ólíkra orðræðna til að skapa hagkerfið og 
skynjun okkar og skilning á því (Amin og Thrift, 2004). Þar með er lögð 
áhersla á að hvorki hagkerfi né menning sé fyrirframgefin stærð heldur frekar 
svið sem eru í stöðugri mótun (Callon, 1998).  

Menningarhagkerfið er því mjög víðfeðmt hugtak og vísar í grundvallar-
atriðum ekki til annars en að menning og hagkerfi eru óaðskiljanleg ferli. 
Hagkerfið verður til í gegnum menningarlegar athafnir og það er ekki til neitt 
mannlegt atferli sem hægt er að staðsetja utan menningar. Þetta þýðir þó ekki 
að um algjöra flatneskju sé að ræða heldur þvert á móti undirstrikar þessi 
hugmynd að það sem við köllum og berum kennsl á sem hagkerfi og 
menningarlegar stofnanir verða til í gegnum athafnir og tengsl fólks. Þessar 
athafnir stjórnast af ólíkum hagsmunum og hníga að ólíkum rökum. 
Menningarleg rök og hagræn tvinnast því saman á ólíkan hátt í mismunandi 
aðstæðum. Ef það eru skil á milli sviða samfélagsins eru þau sköpuð af okkur 
og um leið þýðir það að við getum breytt þeim og erum í raun ávallt að leggja 
til framleiðslu þeirra og viðhalds.  

Framleiðsla menningarhagkerfis 
Í framhaldi af þessum vangaveltum vaknar sú spurning hvernig menningar-
hagkerfi verður til í gegnum athafnir einstaklinga. Til að varpa ljósi á þessa 
spurningu voru vinnuferlar í breskum tónlistariðnaði skoðaðir. Hálfopin 
viðtöl voru tekin við 21 einstakling sem unnu með einum eða öðrum hætti3 
við útgáfu tónlistar. Útgangspunktur viðtalanna var vinnuferlar, það er 
hvernig ákvörðun var tekin um hvaða tónlist skildi gefa út og hvernig 
framleiðslu hennar og sölu væri háttað. Í raun er erfitt að ímynda sér að í 
þessu ferli séu nema ein leið – að finna góða tónlist, framleiða hana, 
                                                                          
3  Í þessum hópi voru fulltrúar óháður útgáfur (indipendents) sem og fulltrúar stóru alþjóðlegu 

fyrirtækjanna (majors) auk umboðsmanna, fulltrúa dreifingarfyritækis, félags óháðra 
fyrirtækja og stoðfyrirtækis í greininni. 
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markaðsetja og selja. En þó markmiðið væri eitt voru leiðirnar sem 
viðmælendur fóru ólíkar og fólst munurinn fyrst og fremst í því hvernig góð 
tónlist var skilgreind. Viðmælendur skiptust almennt í tvo hópa, annars vegar 
þá sem hölluðust að hagrænu rökunum og tóku listrænu rökin aðeins að 
mjög litlu leiti til greina og hins vegar þá sem hölluðust að listrænum rökum 
en tóku hagrænu rökin aðeins til greina að því marki sem fjárhagsleg staða 
fyrirtækisins takmarkaði umsvif. En þó að báðir hópar tæku bæði rökin til 
greina að ákveðnu marki, birtu viðtölin engu að síður mynd af tveimur mjög 
ólíkum hugmyndafræðilegum nálgunum. 

Tafla 1. Listræn og hagræn markmið í tónlistarútgáfu 
 Hvað er góð 

tónlist? 
Hvernig finnur 

maður góða 
tónlist? 

Hvernig selur 
maður góða 

tónlist? 
 

Listrænu 
rökin 

 

Að vera góð er 
eiginleiki 
tónlistarinnar sjálfrar

 

Með því 
einfaldlega að 
hlusta á tónlist 
heyrum við að hún 
er góð 

 

Góð tónlist selst svo 
framarlega sem fólk 
heyrir hana 

 

Hagrænu 
rökin 

 

Góð tónlist er tónlist 
sem hreyfir við 
markaðnum 

 

Með því að fylgja 
umræðunni og 
áhuganum 

 

Eins og með aðra 
vörur þarf að 
markaðsetja tónlist 
til þess að hún seljist  

 
Samkvæmt þeim sem hölluðust að listrænu hugmyndafræðinni felast gæði 

tónlistar í tónlistinni sjálfri, gæðin eru þar af leiðandi eitthvað sem heyrist um 
leið og tónlistin er spiluð og góð tónlist þarf þannig eingöngu að heyrast til 
þess að seljast. Þeir sem hinsvegar eru meðvitaðir um hagræna hluta ferlisins 
horfa til þess að góð tónlist hreyfi við fólki. Mælikvarðinn á gæði er þannig 
ekki falin í tónlistinni sjálfri heldur í þeim viðbrögðum sem verða við henni á 
markaðnum. Þegar tónlist sem hreyfir við markaðnum er fundin þarf svo að 
viðhalda athyglinni með því að minna á hana, auglýsa og koma á framfæri 
með öðrum hætti.  

Í greiningu viðtalana vekur athygli hversu aðskildar þessar tvær leiðir í 
raun og veru eru og því hversu mikil áhrif þær hafa á skipulag tónlistar-
iðnaðarins. Hann skiptist í tvo hópa. Í fyrsta lagi fá stór alþjóðleg fyrirtæki 
með mikinn meirihluta markaðshlutdeildar. Fulltrúar þessa hóps sýndu sterk 
einkenni hagrænnar áherslu. Í öðru lagi fjöldann allan af litlum fyrirtækjum 
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sem hvert og eitt hefur aðeins örlitla markaðshlutdeild og vegna áherslna á 
listrænu hlið tónlistarútgáfu hafa ekki náð þeirri stærð að vera veruleg 
áskorun fyrir stóru fyrirtækin.  

En þó að skilin á milli þessara tveggja áherslna væri jafn skýr og raun ber 
vitni var þó ljóst að ekki var hægt að aðskilja þessi tvö sjónarmið algjörlega. 
Eftir því sem fyrirtækin urðu stærri þeim mun líklegri voru þau til þess að 
gera sér grein fyrir því að taka yrði hagræn sjónarmið að minnsta kosti að 
einhverju leiti með í reikninginn. Þannig var hægt að greina tvær megin leiðir 
þar sem listræn og hagræn sjónarmið voru sameinuð. Algengast var að 
hagrænu atriðin væru tekin til greina sem takmarkandi þáttur á listrænu 
markmiðin. Þannig setti fjármagnsstaða því takmörk hversu mikið væri hægt 
að gefa út. Önnur leið til þess að samþætta þessi tvö markmið var 
röksemdafærslan að útgáfa á góðri tónlist væri langtíma fjárfesting en ekki 
skammtíma fjárfesting eins og gefið var í skyn að áhersla á hagrænu 
sjónarmiðin væri. Við nánari eftirgrennslan má þó velta því upp hvort um 
raunverulega samþættingu sé að ræða. Hvort þeir sem í orði tóku bæði 
listræna og hagræna sjónarmiðið til greina og séu í raun að beita vinnuferlum 
beggja sjónarmiða. Ef við byrjum á hagræna vinnuferlinu sem takmarkandi er 
listræna vinnuferlinu í raun fylgt eftir, en þó eingöngu að því marki sem 
fyrirtækið hefur efni á. Í seinna tilfellinu er listræna vinnuferlinu fylgt en það 
rökstutt í nafni hagrænna markmiðsins. Því er í raun ekki um samþætt 
hagrænt/listrænt vinnuferli að ræða heldur réttlætingu, eða endur-
skilgreiningu að ræða. 

Niðurlag 

Hverju breyta svo fræðilegar vangaveltur um menningarhagkerfi? Á margan 
hátt er tvíhyggja hentugt tæki til að koma skipulagi á skynjun og formgerð 
veruleikans. Það sést skýrt í viðtölunum að fólk nýtir sér tvíhliða aðgreiningu 
á milli lista og viðskipta til að skapa markalínur fyrir athafnir og ákvarðanir 
sem teknar eru í tengslum við útgáfu tónlistar og til skilgreiningar á hvaða 
tónlist er „góð“. Hugtak eins og menningarhagkerfi getur þó gert okkur 
meðvitaðri um virkni og tengsl ólíkra þátta samfélagsins og það er hagnýtt í 
sjálfu sér. Til að mynda getur það dregið fram hvernig listir og viðskipti eru 
afurðir keimlíkra athafna fólks sem eru skilgreindar á ólíkann hátt. 

Hið kapitalíska markaðshagkerfi er blákaldur raunveruleiki og til að ná 
árangri þarf að leika leikinn – sem er eitthvað sem stærri útgáfufyrirtæki 
komast ekki hjá að gera. Það er hins vegar ekki endilega óbreytanlegt 
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gangverk sem tekur yfir menningu og listir heldur afurð menningarlegra 
athafna rétt eins og listsköpun. Listin er ekki fórnarlamb.  
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Once In Khaki Suits: Socioeconomical 
Features of the Icelandic Collapse 

 
Már Wolfgang Mixa 

 

Brother Can You Spare a Dime, a song written in 1932, focuses on the glory 
times of the Roaring Twenties and laments what has since then been known 
as the Great Depression. Production soured during the 1920s, with GNP 
rising nearly by half and per capita income more than a third during a period 
of nonexistent inflation (Gordon, 2000). Ever since has this boom and bust 
period been discussed and debated with no conclusion in sight.  

Iceland enjoyed an enormous boom period which started in 2003 and 
ended with a sudden bust in the fall of 2008, eclipsing most historical ones. 
Since it occurred, the discussion regarding the Icelandic collapse has focused 
almost entirely on two factors. One is regarding the expansion of the 
banking system which - it is claimed - nobody seemed to either have the 
powers to control or the willingness to do so. The second discussion, which 
relates somewhat to the first one, focuses on corruption and ineptness, 
which in Iceland’s case has in many instances been defined as crony 
capitalism. A common question is whether these aspects made it foreseeable 
that an economic collapse was in the making. Many individuals that have 
been blamed for causing the meltdown deny such accusations vehemently, 
maintaining that this was an abnormal and unforeseeable storm hitting 
shores only once in a 100 years. 

Using a qualitative approach, not a quantitative one, often referred to in 
the field of economics as behavioral finance or literary economics 
(Kindleberger, 1996), sheds another dimension of how foreseeable the bust 
due to the speculative mania was in Iceland. This approach is uncommon 
today, as most major finance textbooks convey a sense of orderly 
progression of financial markets working with mathematical precision 
(Shiller, 2001a). This approach is, however, far more conducive than a purely 
quantitative perspective according to some economists. Chancellor maintains 
that social and political attitudes are equally important in determining a 
course of a mania (Chancellor, 2000). Robert J. Shiller states that there are 
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seldom simple causes of historical events (Shiller, 2001a). There simply is 
such an ambiguity within financial markets that exactness in excel sheets face 
limitations in the real world. Shiller still identified in his already classic book, 
Irrational Exuberance, 12 precipitating factors of what today is commonly 
known as the dot.com bubble, that then had an effect on market prices 
which rational analysis of economic fundamentals do not explain (Shiller, 
2001a). Of those 12 factors, 11 can be seen as applicable to the social 
landscape in Iceland during the boom period 2003 until the dramatic bust.  

This essay sheds a light on some of those factors and is thus in essence a 
study of socioeconomics. Since the current crisis is commonly said to be the 
worst one since the Great Depression, some of those applicable factors are 
compared to its prelude, the Roaring Twenties, showing a remarkable 
similarity between the two periods despite being 70 years apart. The first part 
gives a general discussion regarding social signs of a bubble. That leads to a 
discussion of variables identifying such danger signs. A few variables are 
applied to the Roaring Twenties in the US and then to the recent euphoric 
period which conquered Iceland. The discussion should show that danger 
signs could not only be detected by glancing at macro numbers or balance 
sheets of banks but also by detecting the development of society in Iceland 
as a whole.  

Such a comparison provides an explanatory basis on aspects that may 
have re-enforced a climate which allowed the seeds of the economic collapse 
to occur. It locates the current Icelandic crisis within a historical and 
international perspective.  

Signs of Affluence - Once I Built a Tower  

Foreigners and especially Icelanders living abroad, visiting Iceland told me 
during the years before the crash how astonished they were at what they saw. 
Icelanders drove in new and expensive cars, black Range Rovers being the 
main status symbol, practically all households had new flat screen TVs and 
people, especially young people, seemed to live in a lap of luxury, even those 
who were barely yet part of the labor force. This was an illusion; household 
debt compared to disposable income went up almost 20% 2003-2007 with a 
negative savings rate during the period (OECD, 2009). 

New buildings were being built all over the capital. It was reported that 
when Robert Aliber, a world famous expert on financial crises, came to 
Iceland in spring 2008 and warned of grave dangers ahead after driving 



Once In Khaki Suits 437 

  

around Reykjavik counting the number of building cranes, a classic sign of a 
build-up of a bubble economy, stating in a public speech during the same 
trip, “You’ve got a year before the crisis hits.” (Wade, 2009, p.4). Another 
symbolization was the tallest building made in Iceland, the Smara Tower, 
completed during the summer of 2008. This is a classic example of what is 
called the “erection index”, having often predicted accurately a top of a bull 
market. The tallest building in the world was completed in Malaysia a few 
months before the onset of the Asian crises in 1997 and also in the 1920s 
when Raskob and Chrysler were in a war of building the nations tallest 
building (Raskob won with the Empire State Building) (Chancellor, 2000). 

Such signs of affluence as described above re-enforce a feeling of well 
being and optimism. This creates “a sort of feedback, from price increases, 
to increased investor enthusiasm, to increased demand, and hence further 
price increases” (Shiller, 1995, p.3). Even investment professionals fall into 
such traps. This includes those who are skeptical regarding recent financial 
fads, since most of them have to deal with clients who often expect them to 
follow them (Shiller, 2001b). Even if the professionals happen to be 
eventually proven right, going against the grain may cost them their jobs in 
the meantime, which is rumored to have occurred a great deal during the 
dot.com period. That was the financial climate connected with the abundant 
opportunities the Internet promised when Shiller listed the 11 precipitating 
factors of a bubble in Irrational Exuberance which are also relevant to the 
Roaring Twenties and the euphoric period in Iceland 2003-2008 are: 

 
1. The arrival of the Internet at a time of solid earnings growth 
2. Triumphalism and the decline of foreign economic rivals 
3. Cultural changes favoring business success or the apearance thereof 
4. A republican congress and capital gains tax cuts 
5. An expansion in media reporting business news 
6.  Analysts´ increasingly optimistic forecasts 
7. The expansion of defined contribution pension plans 
8. The growth of mutual funds 
9. The decline of inflation and the effects of money illusions 
10. Expansion of the volume of trade: Discount brokers, day traders, and 

twenty-four-hour trading 
11. The rise of gambling opportunities 
 

Shiller’s list clearly reflects that the attention span of the general public 
leans toward monetary issues. The interconnected causes and effects of such 
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developments are difficult to determine. These factors are correlated but the 
growth of mutual funds is obviously a result of added optimism which, by 
rising higher values of underlying assets, then also becomes self-fulfilling. 
The main factors generally associated with financial bubbles are an expansion 
of bank credit, leading to rising asset prices and eventually speculation in 
overtrading (Kindleberger, 1996). This is further amplified when firms or 
households see others making money by speculative trading, adding a 
tendency to follow the crowd: “Monkey see, monkey do.” As Kindleberger 
puts it: “There is nothing so disturbing to one’s well-being and judgment as 
to see a friend get rich.” (Kindleberger, 1996, p.13). Shiller states that it 
becomes difficult judging objectively without being influenced by recent 
success behavior related to market investments (Shiller, 2001b). This leads to 
herd behavior in such investment styles (or taking questionable loans as 
Iceland’s recent experience with foreign denominated loans demonstrates) 
since people assume that others have information justifying their actions 
(Shiller, 1995). A banker subscribing to the South Sea stock (an infamous 
bubble in 1720) gave a neat example saying: “When the rest of the world are 
mad, we must imitate them in some measure.” (Carswell, 1960 quoted in 
Avgouleas, 2008, p.11). 

Communication - Once I Built a Railroad 

A common factor concerning socioeconomic developments leading to 
increased optimism about the future is a new format of technology making 
communication easier and the world thus seeming to be a smaller and 
unified place. The advent of the Internet was only one of the many factors in 
that regard that have caused excessive optimism regarding future 
communication in enhancing business. Such ways of making the world more 
interconnected were, however, at first mainly linked with transportation. 
Railway stocks became the dot.com craze of the 18th Century on both sides 
of the Atlantic, causing a revolution in passenger and freight transportation.  

It is not only the amount of perceived communication in creating a 
smaller world which matters, but no less the content and who controls it. 
Content wise, Shiller points out, added business news reporting is not 
necessary a sign of a bubble. It is excessive reporting that is such a sign. 
During the dot.com bubble, many brokers found it necessary keeping the 
financial TV network CNBC constantly on their computer screens because 
so many clients called regarding the latest story on the networks that by not 
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keeping up with the media, as opposed to be working, they seemed to be 
behind the curve (Shiller, 2001a). The author of this article knows that 
feeling, formerly working as a stock broker, hearing the networks in the 
background of customers calling for “advice”, scrambling to convey some 
relevance to the conversation.  

The Roaring Twenties - Building a Dream 

The US population considered itself being part of a new era during the 
1920s. The Federal Reserve, established 1913 in wake of the Crash 1907, was 
believed having omnipotence and thus having powers to effectively abolish 
business cycles by controlling interest rates and conducting open market 
operations. Booms, slumps, and panics were supposed to be a thing of the 
past (Chancellor, 2000). More efficient means of industrial organization in 
addition to the use of electricity, meant that the effective price of an 
automobile for the average worker fell from the equivalent of nearly two 
years’ before World War I to about three months’ earnings in the late 1920s 
(Kennedy, 1999).   

The era thus experienced a new revolution of transportation, the first 
major one since the railways almost a century earlier, as the automotive 
industry became among the main engine of the American economy. Only 
1.26 million passenger cars were on the road in 1914 but by 1929 alone the 
country produced 5.6 million (Gordon, 2000). The aviation industry also began 
degree drawing attention. Charles Lindberg’s flight to Paris in 1927 created a 
craze in airline stocks, even though many of the companies had yet to fly an 
airliner (Gordon, 2000), helping to bolster the psychological national 
confidence in unlimited possibilities of life, especially in America (Brooks, 
1969).  

The radio in the 1920s had a similar effect on society as the Internet 
around the turn of this century. In the US, radio broadcasting to the public 
began fall 1920; two years later it had become a craze. By 1929 sales of radios 
and accessories were 14fold the amount it was in 1922 (Allen, 1931). This 
added to the trend of people following the same news all over the country 
due to the formation of newspaper syndicates. While the number of daily 
papers steadily dropped, the circulation increased of each one, with 
syndicated writers replacing local ones. This made news more centralized and 
tickling the mass mind (Allen, 1931). 
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Added centralization within society mirrored an optimistic and re-
enforcing trend during the 1920s in the US. Galbraith notes that “most 
magazines and newspapers in 1929 reported the upward sweep of the market 
with admiration and awe and without alarm.” (Galbraith, 1997, p.72). Over 
the 1920s the number of articles about the stock market almost quadrupled, 
with discussions of the stock marker typically being a subject at various 
social events (Shiller, 2001a). Market operators became celebrities, among 
who were two great bank chairmen, Mitchell of National City and Wiggin of 
the Chase, famed international financer Ivar Kreuger and soon to become 
president of the New York Stock Exchange, Richard Whitney (Galbraith, 
1990). They all lost fortunes following the Crash, with Kreuger committing 
suicide in 1932 (Fisher, 2007). Research departments were not known during 
that period so analyst opinions were mainly economists. Optimistic 
expressions came from Harvard, Yale, Michigan, Ohio State and Princeton, 
or basically all the major institutions (Sobel, 1968). By far the most infamous 
statement came from the academic sage Irving Fisher of Yale, heavily 
involved in the market himself, who in the autumn of 1929 gained eternal 
fame by publicly stating that “stock prices have reached what looks like a 
permanently high plateau.” (Allen, 1931, p.245) This phrase has become a 
classic, quoted repeatedly (it is for example quoted in Brooks, 1969; 
Chancellor, 2000; Shiller, 2001; Galbraith, 1997 & Gordon, 2000). Galbraith 
observed that “the striking thing about the stock market speculation of 1929 
was not the massiveness of the participation. Rather it was the way it became 
central to the culture.” (Galbraith, 1997, p.78). In his 1931 book Only 
Yesterday, Frederick Lewis Allen wrote, probably with some exaggeration, of 
1929: 
 

The rich man’s chauffeur drove with his ear laid back to catch the news of an 
impending move in Bethlehem Steel; he held fifty shares himself on a twenty-
point margin. The window-cleaner at the broker’s office paused to watch the 
ticker, for he was thinking of converting his laboriously accumulated savings into 
a few shares of Simmons. (p.237) 
 
With the advent of new technologies and easy access to money, 

consumerism blossomed. According to Robert S. Lynd, stimulations at the 
greatest scale were attempted where family members bought a living as 
opposed to making things at home, with advertizing totaling in 1929 about 2 
percent of the national income (McElvaine, 2003), fueled by installment 
buying (McElvaine, 2003). People begun considering it old fashioned limiting 
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their purchases to their credit, with economists estimating that 15 per cent of 
all retail sales during the latter part of the decade were on credit. This 
atmosphere created a greater emphasis on advertising, which became an 
increasingly prominent feature of the media. That in turn intertwined with 
the added use of credit within an era where new appliances such as 
refrigerators and washing machines changed the daily routine at many 
homes, enabling women to enter the workforce in greater numbers than 
before, in a decade where electricity consumption doubled (Gordon, 2000). 

It is not only the content and amount of news shaping society which is a 
factor, but also how the news infiltrates society. Ben H. Bagdikian, a 
renowned journalist, maintains that the media has an immense power in 
shaping the public’s view of what is real and unreal and the weight of 
importance of certain issues (Ásgeirsdóttir, 2009).  

It can be derived that the media developed in a way that negative 
discussion regarding the outlook of the country and the negative effects of 
consumerism diminished. This spread to business reporting where negative 
comments were usually scrutinized. When Paul Warburg, among the most 
experienced bankers of the generation, said in early spring 1929 that prices 
were too high, a saturation point had already been reached in the colossal 
volume of loans and “the orgy of unrestrained speculation” needed to end, 
he was accused of “sandbagging American prosperity” (Sobel, 1968, p.126). 
This was the man who is generally credited of drawing up the blue print of 
what became the Federal Reserve Board and was a board member during its 
first five years (Fisher, 2007). Even president Hoover urged early in his 
presidency newspaper editors to warn their readers about stock prices, only 
to be met with little interest (Chancellor, 2000). Galbraith summarizes the 
sentiment by suggesting that while pessimism was not equated with an effort 
of destroying the American life, it had such connotations, meaning that those 
who voiced concerns did so with trepidation (Galbraith, 1997). 

The Icelandic Euphoria - Followed the Mob 

As in the US during the 1920s, the recent change of the economic landscape 
in Iceland had radically changed during the past years. In the spirit of the 
general approach of governing in the 1920s, i.e. doing nothing about most 
things (Fridson, 1998), the Icelandic government increasingly followed a 
laissez-faire policy, a key event when Iceland joined the European Economic 
Area in the early 1990s (Daníelsson & Zoega, 2009). Deregulation in the 
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financial industry had taken place with restrictions of capital flows abolished. 
Authorities also lowered taxes, mainly favoring the rich via low capital gains 
taxes (Ólafsson, 2008), with corporate taxes lowered from 30% to 18% in 
2002 (Matthíasson, 2008). These factors contributed to the bad distribution 
of income during the 1920s in the US (Galbraith, 1997) and such a develop-
ment in Iceland 1995 and onwards, with wages only known in the US rapidly 
becoming part of Icelandic society (Ólafsson, 2008).   

Iceland was becoming more international by other means. As the 
economy grew and demand for labor remained high, an influx of immigrants 
came to Iceland, mainly from countries that joined the European Union in 
2004, especially Poland (OECD, 2009). At the beginning of 1995 the amount 
of immigrants in Iceland was just over 5,000; that figure had grown more 
than fivefold in 2008 (Statistics Iceland, 2009). This is reminiscent of the 
trend in the US during the first decades of the 19th Century; in 1930 10% of 
Americans were born abroad with an additional 20% of people having at 
least one parent of foreign descent (see discussion in Kennedy, 1999). 
Increased immigration provides an atmosphere of added internationalism. A 
common sense of superiority within the countries to which immigration 
occurred may also have developed. 

The Internet influenced Icelanders a great deal, and probably more than 
other countries. The island had been isolated from the world media 
compared to most other western countries for decades. The advent of the 
Internet brought Icelanders in direct “contact” with the world. Although 
Internet usage is common by now, Icelanders have constantly been on the 
forefront in utilizing the Internet, adding to the new sense of international-
ism. 

Some Icelandic analysts did raise concerns regarding economic features in 
the economy. Those concerns were, however, muffled within the optimistic 
outlook regarding stocks, the main engine of optimism. I do not recall any 
analyst raising concerns regarding the overvaluation of domestic stocks. 
Despite warnings on various issues, analyst presentations regarding broad 
economic features were generally upbeat and although the consensus was 
that lower growth was in store, maybe even a slight contraction, there were 
no indications that a meltdown was brewing. This is evident in an advertise-
ment for a presentation regarding the economic outlook scheduled for 
Glitnir Bank October 1st, 2008. The title was Do I Need to Worry?, which in 
itself is hardly a stern warning signal, the discourse being that one should 
show caution but hardly that Armageddon was imminent. This is further 
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demonstrated by the design of this newspaper advertisement in Fréttablaðið 
September 30th, 2008, as can be seen in Figure 1. 
 

 

Figure 1. An advertisement of  a public meeting regarding household 
financial matters  

 
Among topics were How Do I Manage My Financials, Savings - Risks and 

Opportunities and The State of Glitnir in a Different Environment. Actually, the day 
before the advertisement was published the Central Bank overtook the 
operations of Glitnir Bank and the presentation was cancelled due to the 
“unforeseen turbulence in financial markets”. 
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Even when danger signs were abundant at the start of 2008, Glitnir 
Bank’s research department remained upbeat towards stocks (it must be 
added that prices had fallen by half at that point from the peak). Its outlook 
for the year headlined that opportunities were hidden within the market, 
predicting a 30-40% rise of the Icelandic stock index during 2008 (markets 
were then in a tailspin, exact rise expectation thus difficult to determine). 
The report notably had Buy recommendations for all the financial firms 
listed, including the two holding companies, FL Group and Exista (Glitnir 
Research, 2008).  

The 1920s experienced an explosion in the formation of Investment 
Trusts (Fridson, 1998), many of whom leveraged themselves and bought in 
many instances shares of the issuing companies or related ones (Galbraith, 
1997). FL Group and Exista were of a similar sort, particularly Exista. Its 
largest owners invested the bulk of the capital in companies belonging to 
them and their main associates, the food producer Bakkavör and Kaupþing 
Bank, in addition to the insurance company Sampo Group, which was 
rumored as being a take-over target of Kaupþing. Kaupthing Research 
initiated in fall 2007 research coverage of Exista with a report titled Right 
place, waiting for the right time, the title obviously indicative of a Buy 
recommendation (Ögmundsdóttir & Pétursson, 2007). The report still clearly 
shows that the Price to Book ratio was at the time of writing 1.5. While that 
may have been cheap compared to prior prices, Peter Högfeldt and Fredrik 
Synnerstad show that it was still well above the average of holding 
companies in Sweden, where the Price to Book ratio discount over longer 
time periods has been around 20 percent (Henrekson & Jakobsson, 2003). 
Compared to the average long term discount in Sweden of such companies, 
this was similar to people paying twice the amount of money for a 
combination of a few stocks which were mostly available in the open market 
but they yet had no control over. 

As with the fate of most of the Investment Trusts formed in the late 
1920s (Galbraith, 1997), FL Group and Exista are in essence worthless. 
Given that the authors of the research report knew no better in their positive 
belief of this pyramiding company, can one blame the public, especially those 
still holding Exista shares waiting for the right time, for its gullibility? 
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Summarization - Gee We Looked Swell 

Women’s emancipation was a distinctive feature in the 1920s. They smoked, 
drank alcohol and became increasingly part of the work culture (Chancellor, 
2000). That changed during the ensuing depression when many people 
demanded that women, especially married ones, be fired to make way for 
unemployed men (McElvaine, 2000). During the euphoric years in Iceland, 
women only marginally participated in the ‘high society’ work culture, a 
distinctive feature being a limited participation of women within the financial 
community. As with the new casual clothing culture during the dot.com era, 
Icelandic business tycoons began abandoning wearing ties, giving them a sort 
of hard working persona.  

A short essay by John Kenneth Galbraith written in 1987, following the 
major crash that year, focuses on similarities between Wall Street’s then 
current landscape and in 1929. Galbraith mentions 4 distinctive parallels, all 
of which bear resonance to the recent landscape in Iceland. Three of them 
have been discussed in this essay, increased speculation and how it develops 
beyond any relation to underlying circumstances, financial structures such as 
holding companies involving added debt and leverage, and investment 
incentives of various sorts within a climate of widening distribution of 
income. Lessons derived from these parallels are scant, mainly that a world 
of high and confident finance is not new; the controlling fact as Galbraith 
puts it is the shortness of the public memory with a euphoric desire to 
forget. The fourth parallel is the constant of capitalism to single out the most 
punishment to those who lavished most the greatest gifts during the 
euphoria (Galbraith, 1987). Whether that will be the case in Iceland remains 
to be seen.  
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The Language of Arts Management:  
Ontological, Theoretical and Methodological 

Reductions 
 

Njörður Sigurjónsson 

 

Arts management as a field of inquiry is being shaped by various discourses 
but its most interesting questions deal with the reciprocal relation of the two 
nouns “art” and “management”. Organisational theorist Niina Koivunen, in 
her study Leadership in Symphony Orchestras: Discursive and Aesthetic Practices, 
states that arts management, as a new research field, deals with the 
“challenging interplay” between art and business (Koivunen, 2003, p. 13). 
She also maintains that arts management research attempts to shed light on 
the specific conditions of arts organisations and typical questions within the 
field are whether “art products differ from ordinary products” and if “art 
allows itself to be managed” (Koivunen, 2003, p. 14).  

This paper presents some of the issues involved concening arts 
management and audiences in light of Koivunen’s assessment. It is suggested 
that the conventional analysis of arts management, which is influenced by a 
marketing management tradition that favours the metaphor of “customer 
comfort”, is too reductive and that it gives the interpreting subject too 
limited a role in the process of art. The paper presents examples of these 
tendencies which are categorised as methodological, theoretical and 
ontological reductions, and some of the different ways of challenging the 
prevailing arts management discourses. Finally, Theodor W. Adorno’s idea of 
“divergence” is recalled as a possible alternative route for a more critical 
discourse of arts management.  

Methodological reduction 

The firs type of reductive tendency connected with arts management is what 
we can call a methodological reduction. The methodological reduction aims at 
describing art and aesthetic experiences with the same numerical methods as 
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you would do when describing transaction in the market. Listeners and 
viewers are “customers” or “consumers” and the role of the arts manager is 
to increase their number. This approach is common in mainstream arts 
management textbooks such as for instance William J. Byrnes‘ (2003) 
Management and the Arts. The comfort concept is also promoted by audience 
development theorists such as Heather Maitland, who defines audience 
development activity to include “helping people to feel comfortable with the 
conventions shaping the presentation of the arts and changing those 
conventions in order for more people to feel comfortable” (Maitland, 2000, 
p. 10). 

The downside to this attitude is that it views people’s role as merely 
transactional in certain types of social context and limits the possibilities of 
developing complex relationships. As Jill J. McMillan and George Cheney 
(1996) point out in their article “The Student as Consumer: The Implications 
and Limitations of a Metaphor” there is a tendency towards a „measurement 
mania“ accompanying the rise of the consumer metaphor, and in practice 
“market-driven, customer-oriented response mechanisms” often represent a 
type of “pseudo-democracy” that create the illusion of engagement and 
empowerment when actually reducing the relationship between individuals 
(McMillan & Cheney, 1996; see also Cheney, G., McMillan, J. & Schwartz-
man, R., 1997).  

Working with a similar metaphor of „market mechanisms”, the composer 
Julian Johnson (2002), in Who Needs Classical Music: Cultural Choice and Musical 
Value, argues that much can be lost in the translation of contemporary 
business management research methods to the experiences of art. Managers 
could, for example, confuse the provision of momentary customer satis-
faction with providing a meaningful musical involvement. According to 
Johnson, we might risk the alienation of the listener from the very musical 
process that he or she has been invited to join and part of the aesthetic value 
of coming to a concert could be lost in reducing it to a mere market 
transaction (Johnson, 2002).  

Theoretical reduction 

A different, but related, reductive tendency is what we could call theoretical 
reduction. Theoretical reduction happens when we take a theory that has been 
used in one field of study and apply it to another different field. This 
happens for instance when crude marketing theory, popular in business 
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management, is applied to the field of audience development within the arts. 
Instances of this approach can be seen in arts marketing textbooks such as 
for instance Bonita M. Kolb’s (2000) Marketing Cultural Organisations and 
Philip Kotler & Joanne Scheff’s (1997) Standing Room Only: Strategies for 
Marketing the Performing Arts. For the reason that this approach seems to be 
widespread when discussing audiences for the arts, concerns about the 
theoretical language and metaphors of arts management and audience 
development have been voiced by numerous researchers and practitioners of 
arts management.  

The arts management theorist Derrick Chong writes in his textbook Arts 
Management: “There can be an uneasy relationship between artistic pro-
gramming and audiences. For too long, audience development has been 
constrained within the confines of a marketing discourse” (Chong, 2002, p. 
14). Chong is apprehensive about the kind of discourse arts managers use to 
formulate their thoughts on how to make the arts relevant to more people. 
Others, for instance Fitzgibbon (1997), voice concern that if arts manage-
ment theory looks only to the marketing or business conception of audience 
development, and in terms of institutional instrumentality, it might lose 
something that is essential to the integrity of the various art forms and what 
might be important to the arts.  

The difficulty with theoretical reduction is also related to the conceptions 
of an artistic-economic dichotomy within arts organisations (Auvinen, 2000), 
and generally the difficulty of finding ways to handle conflicting ideologies 
and world views within the operational reality of arts institution. Thomas 
Auvinen (2000) explored the phenomenon of artistic-economic dichotomy 
within the opera companies and other authors have described how that 
conflict seems to exist within the symphony orchestra (DiMaggio, 1987; 
Castañer, 1997; Stenström, 2000; Koivunen, 2003). As Patrick Mason, 
Artistic Director of the Abbey Theatre in Dublin explains, after telling the 
interviewer that he has an “allergy” to the vocabulary of business studies and 
management:  

 
I like to talk about audiences – not clients or consumers. I prefer to talk about 
productions or plays, not about product. I think the danger which I feel very 
alert to in the vocabulary of the business world is there is a kind of reductive 
tendency in that vocabulary that refuses to deal with the complexities of 
creativity. 
(Mason quoted in Fitzgibbon, 1997, p. 53-54) 
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Partly as a reflection of this dualistic reality, a large element in current arts 
management literature is a critique of an unreflective application of business 
management theory in arts management. Debi Hayes, in a paper titled 
“Audience development: towards a strategic mindset”, defines audience 
development “an amorphous concept that describes a wide range of 
activities with varied outcomes” (2003, p. 23) Hayes criticises what she calls 
the traditional “transactional perspective” of “hit-and-run strategies” aimed 
at ticket sales and fulfilment of government quotas, and suggests a more 
holistic management of the “aesthetic contract” (2003, p. 23). In line with 
Hayes’s argument, arts management authors have attempted to find a 
different vocabulary for arts management than the transactional one, and 
perhaps a different “way of seeing and thinking about the world” (Alvesson 
& Deetz, 2000, p. 37).  

Ontological reduction 

The third type of reduction, the ontological, is the most crucial one since it 
asserts that art (and the aesthetic experience) is nothing more than an 
economic transaction. This is a position is characteristic of some economic 
management accounts of arts and culture and its philosophical connection 
with mechanical theories of society, perhaps taken to the extreme in a 
creative way by Ian Robertson in his 2005 publication Understanding Inter-
national Arts Markets and Management:  

 
We argue, using Hobbes’s resolutive-compositive method, that because art is 
determined by institutions with a monopoly of taste, art is only art when it has 
passed through certain mechanisms. Since money is the accepted medium of 
exchange for the transfer of power, of which taste is one manifestation, art is 
only art when it has been exchanged for money. Transactions will, by definition, 
take place within the system. Art has by extension, therefore, latent art potential 
when it rests in a conduit before sale, and is therefore not art if it fails to appear 
in an art market conduit. 
(p. 4) 
 
In Robertson’s argument, there is no “art” without “exchange” and there 

is no sense in discussing “experience” or the situation of the subject. In his 
model, the “audience” means “customers” and “development” means 
“quantitative augmentation” or measurably “more”. As a ontological reduce-
tion, this approach saves the arts manager the trouble of thinking about the 
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aesthetic value or intent of the artistic activity he or she is inviting the guest 
to participate in. All that is involved for the arts manager is to simplify the 
process and take out as much “market risk” as possible to minimise the 
transaction cost.  

The ontological reduction implied in the terminology of customers and 
consumers is not only common in the language of arts and cultural 
management; it also seems to be integral to the related discourses of creative 
industries (see for instance Caves, 2000) and the creative economy (Howkins, 
2001). As the marketing theorist James G. Hutton (2005) described in The 
Feel-Good Society: How the “Customer” Metaphor Is Undermining American 
Education, Religion, Media and Healthcare, the customer concept has expanded 
into the realm of most social institutions. Schools, houses of worship, 
hospitals, and the media all now think in terms of “segmentation” and 
“market share” while the “customer” has become an important conception 
within the legal system and government (Hutton, 2005, p. 2). How this is 
also true for theatres, art museums and orchestras can be seen by the 
terminology used to describe the guests and audiences that come to 
experience the creative processes these institutions offer. This is obvious in a 
description of an audience development study at the Melbourne Symphony 
Orchestra:  

 
This case study looks at the actions taken by Melbourne Symphony Orchestra 
(MSO) to build new audiences and satisfy existing clients through innovative 
marketing practices and skilful application of established marketing theory. The 
case study focuses on the launch of the Classic Attitude program, which targeted 
younger audiences. Elements of the marketing mix were tailored specifically to 
meet the needs of the youth market, so this case study demonstrates how 
innovative use of the marketing mix can be used to broaden audiences to include 
previously untapped segments.  
(McDonald, 1999, p. 48) 
 
Within this methodological paradigm, “customer” is the label given to 

listeners at orchestra concerts and it supposes a certain transactional relation-
ship between audiences and the arts institution. The orchestra provides a 
service or product while the audience receives, and at the time of the concert 
there is a division between the two parties on the opposite site of the 
transaction. 
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Exploring and exploiting metaphors 

“Marketing”, “customer”, and “risk” are all powerful metaphor within the 
audience development discourse. As organisation theorist Gareth Morgan 
(1996) explores in his book Images of Organization, each metaphor can help us 
see a particular aspect of an organisation while at the same time obscuring 
others. Through creative reading and writing, a metaphor can be reveal 
particular aspects of organisations that perhaps we had not seen before or 
not noticed (Chong, 2002) and as Morgan points out, a metaphor can create 
powerful insights that also become distortions, as the way of seeing created 
through a metaphor becomes a way of not seeing (Morgan, 1996). In a 
similar way, John Berger (1972) points out in Ways of Seeing, that the way we 
see things is the effect of where we stand, what we know or what we believe 
(Berger, 1972).  

Language is also not only limiting, it is imaginative and creative. The 
customer metaphor opens up certain possibilities of defining the orchestra’s 
audience development activities in number of tickets sold or income 
generated. The orchestra can also benefit from viewing the process of music 
making and its representation from the point of view of the customer, by 
anticipating his or her needs. Perhaps market exchanges do not need to be 
seen in a reductive, mechanical, risk-aversive way. As the curator Nicolas 
Bourriaud has argued, “commerce”, “trading” and the “market” could be 
much more forceful metaphors for art than they are given credit for: 

 
In early civilization, the trader or the merchant was always bringing things from 
outside culture, from other cultures, into the market at the center of the city. 
Traders disrupted things, they brought disharmony, difference, new objects and 
ideas. 
(Bourriaud, quoted in Simpson, 2001, p. 47) 
 
Bourriaud’s point is that the market metaphor is useful if we use it 

appropriately and in accordance with our desired outcomes and critical 
thinking about language and metaphors can help understanding that what is 
“known” is based on a particular viewpoint and can help poise questions 
about what is taken for granted.  

Furthermore, the dualities between marketing language and the functional 
realities of the arts are perhaps not as simple as they are sometimes 
portrayed. Arts marketing theorist Paul O’Sullivan (1997) argues in 
“Marketing the Arts: From Paradigm to Plan” that the romantic myth of arts 
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and marketing as mutually exclusive domains is false and that they can well 
co-exist without undue tension (O’Sullivan, 1997, p. 137). And while Philip 
Kotler and Joanne Scheff in the marketing management textbook Standing 
Room Only: Strategies for Marketing the Performing Arts, recognise that “some arts 
professionals, especially artistic directors, refuse to join with administrators 
in marketing-oriented activities and to include them in decisions about 
programming” (1997, p. 24), the authors refuse the claim that there is 
something inherently wrong with marketing in the arts. They believe that 
marketing “is a sound, effective technology for creating exchanges and 
influencing behaviour that, when properly applied, must be beneficial to both 
parties involved in the exchange” (Kotler & Scheff, 1997, p. 30, emphasis in 
the original). Kotler and Scheff also admit that marketing can be distorted 
since: “in the wrong hands (i.e., the hands of those without the proper mind-
set), what is called „marketing” can be manipulative and intrusive, and an 
embarrassment to those of us who use marketing as it ought to be used” 
(1997, p. 30).  

Divergence 

Management research, in the words of the organisational theorist Barbara 
Czarniawska (1999), is the practice of “writing management”, not by 
dictating norms, but by reflecting and provoking. According to Czarniawska, 
the role of the researcher is to create knowledge by re-describing 
organisational reality through reflective observation and associations. In this 
view the main role of creative “institutional reflection” of management is to 
furnish a language of interpretation and reflection to practitioners and 
theoreticians alike (Czarniawska, 1999).  

It is in the battle over language, metaphors, definitions and analogies, 
where many of the most interesting questions about arts management are 
being asked. Arts management textbooks such as for instance Chong’s 
(2002) Arts Management Pick and Anderton’s (1996) Arts Administration 
discuss what they see as conflicting philosophies of business and art, and 
they are interested in looking for new ways of seeing qualified or modified 
management theory work for arts institutions. Pick and Anderton describe 
the seductive powers of describing art with mechanical metaphors such as a 
“service industry” and “product line” and warn of the bureaucracy that 
might follow the quantitative ways of conventional management (1996, p. 3-
4). They emphasise the need to be aware of quantitative terms such as 
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“products” and “performance indicators” and suggest that the arts 
administrator has a deep commitment to both arts and audiences and uses 
his skills to make the best available “aesthetic contract” between the two 
(1996, p. 13-16). Nevertheless, Pick and Anderton do not explore what the 
aesthetical is or what the contract should constitute, other than it needs to be 
“in such a way that the largest possible number of people receive the 
maximum pleasure and benefit from the art” (1996, p. 13). Dag Björkegren’s 
(1996) The Culture Business: Management Strategies for the Art-Related Business is 
the only arts management textbook with a chapter dedicated to the issue of 
aesthetics and the value of “cultural commodities”, although his focus is 
primarily on placing popular culture in historical context and a description of 
the relation between art and commerce (Björkegren, 1996, p. 5-36). In the 
end, what both the arts marketing literature and the textbooks by Pick and 
Anderton, Björkgren, and Chong draw attention to is the importance of the 
language, the concepts and metaphors, that are used to shape the discourse 
of arts management. Chong gives this aspect particular thought in relation to 
arts marketing and audience development (2002, p. 85-98) and Pick and 
Anderton say that “cultural history and language is everything” (1996, p. 5).  

At the beginning of this essay, Niina Koivunen’s idea of arts management 
as a „challenging interplay“ between art and business (2003, p. 13) was 
introduced. Koivunen argues that while the arts have been associated with 
“creativity, beauty, freedom, imagination and intuition”, business manage-
ment has been associated with “commerce, control, effectiveness, structure 
and rationality” (2003, p. 13). Consequently, according to Koivunen, arts 
management as a research field, where “art” and “management” interplay, 
poses fundamental questions about the nature of knowledge and the 
dominant paradigms of management. These “fundamental questions” about 
art and management link to another important influence on arts management 
theory, the sociologist and music philosopher Theodor W. Adorno.  

In the 1960 essay “Culture and Administration”, Adorno argues that, 
despite the inherent contradictions between the two spheres of organisation 
(with its tendency to categorise, evaluate and control) and of culture (which 
cannot be tailored according to any tactical or technical consideration), they 
are destined to co-exist. As he states in the first sentence of the essay: 
“Whoever speaks of culture speaks of administration as well, whether this is 
his intention or not” (Adorno, 2001, p. 107). Adorno’s analysis of the two 
spheres, organisation and culture, refers to Max Weber’s theory of rational 
power and bureaucracy, the nature of administrative thinking, its mechanical 
tendencies, and the drive of rational institutions towards expansion. 
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According to Weber, the technical superiority of the organisational type of 
administration, with its precision, speed, clarity, documentary ability and 
accountability, is destined to outmanoeuvre any older forms of organisation 
(Weber, 1997). Weber then warned that under capitalism the rationalist order 
had become an iron cage in which humanity was, save for the possibility of 
prophetic revival, imprisoned (Weber, 2001; DiMaggio & Powell, 1983). 

Weber’s image of the iron cage of the rational order is an important 
reminder of the complexities of situating the concept of rationalization into a 
specific category. This complex metaphor calls into question the simple 
culture/management dichotomy, since rational structures are as much a 
cultural fact as they are organisational. Weber explored this concept further 
in his analysis of the rationalisation tendencies in Western art music and 
observed that Western culture is characterised by an ever-increasing 
tendency towards the rationalisation of all aspects of society and the 
domination of nature (Blaukopf, 1992). As authors such as Max Paddison 
(1993) in Adorno’s Aesthetics of Music, and Paul Honigsheim (1989), Sociologists 
and Music point out, Weber sees organisational bureaucratisation is only one 
aspect of this trend, and music was not exempt from the inclination towards 
the smoothest utilisation of all material. When Weber analysed Western 
music in the light of rationalisation, he found these tendencies in the relation 
of melody to harmony and in the comparison of Western and non-Western 
scale and tuning systems. He also believed them to be discernable in 
polyphony and the development of notational systems, and in the technology 
of musical instruments and systems of tuning them. Weber also contrasts the 
rigorous standardisation and co-ordination that regulates the modern 
Western symphony orchestra with the spontaneity and inventiveness of what 
he perceived as the more flexible musical systems of non-Western cultures 
(Paddison, 1993; Honigsheim, 1989).  

These contradictions of rational-organisational tendencies in modern 
Western culture were a great inspiration to the writings of both Adorno and 
Weber. And in spite of the apparently pessimistic outlook of the rationalistic 
administration taking over every aspect of humanity, Adorno’s article 
“Culture and Administration” ends on a relatively positive note. Adorno 
hopes that if cultural administrators do not view the categories of culture and 
administration as simply accepted and as historically given static blocks, we 
should still be in a position to alter the function of our institutions. His 
message is that if we are true to our “spontaneous consciousness”, and if we 
use it “critically and unflinchingly”, we can “realise something which would 
be different from merely administrative culture” (2001, p. 131). Accordingly, 
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Adorno says about the role of the administrator: “The minimal differences 
from the ever-constant which are open to him define for him – no matter 
how hopelessly – the difference concerning totality; it is, however, in the 
difference itself – in divergence – that hope is concerned” (2001, p. 131).  

In this context it is important to see that Adorno seeks no form of 
synthesis. Rather he seeks to illuminate difference and contradiction by 
applying negative dialectics which suspend any moments of final recognition 
or knowledge (DeNora, 2003). Adorno’s idea of “divergence” from 
organisational structure and “variation” on the given order is echoed by the 
curator Nicolas Bourriaud who, concerned about the marketing standardis-
ation of aesthetic experience and the increased focus of a particular practice 
within the visual arts in the 1990s, writes: “The enemy we have to fight first 
and foremost is embodied in a social form: it is the spread of the 
supplier/client relations to every level of human life, from work to dwelling-
place by way of all the tacit contracts which define our private life” 
(Bourriaud, 2002, p. 83). 
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Hversu traustur er fjárhagur 
lífeyrissjóðanna? 

 
Ólafur Ísleifsson 

 

Lífeyrissjóðir hins almenna vinnumarkaðar voru flestir stofnaðir á grundvelli 
kjarasamninga 1969. Framan af bjuggu sjóðirnir við bágan fjárhag og birtist 
fjárhagsvandi þeirra einkum í slakri ávöxtun eigna sem almennt voru 
óverðtryggð skuldabréf. Fór því fjarri á þessum tíma að fjárhagur sjóðanna 
risi undir loforðum til sjóðfélaga sem þeim voru veitt í reglugerðum 
sjóðanna. Um skipan lífeyrismála á almennum vinnumarkaði sjá grein 
höfundar, Ólafur Ísleifsson (2007). 

Um miðjan áttunda áratuginn rekur Jóhannes Nordal (1975) að kunnara 
sé en frá þurfi að segja að lífeyrissjóðirnir hafi yfirleitt verið fjarri því marki 
að ná jákvæðri ávöxtun undangengna tvo til þrjá áratugi.  

Hallgrímur Snorrason (1988) rakti rúmum áratug síðar þann vanda sem 
stafaði af ónógri ávöxtun eigna sjóðanna við skilyrði mikillar verðbólgu sem 
Íslendingar höfðu búið við áratugina á undan og varð mest á árabilinu 1973-
83. Lengst af var sjóðunum óheimilt að verðtryggja eignir sínar. Á hinn 
bóginn voru skuldabréfavextir lengi vel yfirleitt neikvæðir að raungildi og á 
stundum stórlega neikvæðir.  

Í athugasemdum með frumvarpi til hinna almennu laga um lífeyrissjóðina 
1997 sagði að allt fram á tíunda áratuginn hafi framtíð lífeyrissjóðakerfisins 
verið háð mikilli óvissu. Segir þar: „Ekki eru nema 15 ár síðan flest benti til 
þess að markmið kerfisins og tilætlaður árangur næðist ekki; kerfið mundi 
sigla í strand og liðast í sundur.“ Á þessum tíma var svo komið að fjárhags-
staða flestra lífeyrissjóða sem starfa án ábyrgðar launagreiðenda hafði gjör-
breyst á undanförnum árum og mátti teljast viðunandi. Í stað neikvæðrar 
raunávöxtunar á fyrstu árum almennu sjóðanna hafði þeim tekist árin á 
undan að ávaxta ráðstöfunarfé sitt langt umfram tryggingafræðilegar 
forsendur.  

Umskiptin í fjárhag sjóðanna voru gagnger og fólst í að kerfi lífeyris-
sjóðanna var forðað frá að sigla í strand og liðast í sundur og snúið í að eiga 
almennt fyrir skuldbindingum vegna loforða til sjóðfélaga.  
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Um lífeyrissjóði í efnahagslegu samhengi sjá t.d. Barr og Diamond (2006), 
Blake (2006a), Valdés-Prieto (1997) og Má Guðmundsson (2004). Um 
fjárhagsmálefni lífeyrissjóða sjá t.d. Barr og Diamond (2008), Blake (2006b), 
Colbran (1982), Pugh (2006) og Trowbridge (1989). 

Mælikvarðar á fjárhag lífeyrissjóða 

Gjaldhæfi (solvency) lífeyrissjóðs er eðli málsins samkvæmt undirorpið óvissu. 
Í því samhengi má skilgreina hugtakið frá sjónarhóli áhættugreiningar eins og 
gert er hjá Olivieri og Pitacco (2003) sem getu sjóðs að gefnum (miklum) 
líkindum til að standa undir slembnum skuldbindingum eins og þeim er lýst 
með líkindafræðilegu líkani reistu á reynslu liðins tíma.  

Bjarni Guðmundsson (2006) skilgreinir tryggingafræðilega úttekt á 
lífeyrissjóði sem mat á þeim fjárskuldbindingum sjóðsins sem leiðir af 
lífeyrisréttindum sjóðfélaga eftir réttindaákvæðum samþykkta sjóðsins og 
samanburður þeirra við eignir og væntanlegar iðgjalda- og vaxtatekjur, og er 
um þetta verulega stuðst hér við grein hans.  

Sjóður án ábyrgðar reisir lífeyrisgreiðslur eingöngu á iðgjaldatekjum og 
ávöxtun þeirra fjármuna sem safnast í sjóðnum fyrir tilstilli þeirra. Með 
áfallinni skuldbindingu lífeyrissjóðs er átt við mat á útgjöldum sem sjóðurinn 
hefur stofnað til vegna þeirra réttinda sem sjóðfélagar á uppgjörsdegi og 
lífeyrisþegar sjóðsins hafa áunnið sér með greiðslu iðgjalda í sjóðinn. Með 
framtíðarskuldbindingu er átt við mat á útgjöldum sem sjóðurinn mun stofna til 
vegna réttinda sem sjóðfélagar munu ávinna sér með greiðslu iðgjalda í 
sjóðinn í framtíðinni. Samtala þessara tveggja stærða kallast heildarskuldbinding 
lífeyrissjóðsins. Samkvæmt tryggingafræðilegri venju er við útreikninga af 
þessu tagi aðeins tekið mið af sjóðfélögum á uppgjörsdegi. Hið trygginga-
fræðilega mat felur í sér mat á stöðu sjóðsins eins og hann væri (i) leystur upp 
á uppgjörsdegi, (ii) allar eignir hans seldar og (iii) andvirði eigna ávaxtað 
miðað við 3,5% ávöxtunarkröfu umfram hækkun verðlags og (iv) ráðstafað 
til sjóðfélaga eftir samþykktum sjóðsins þar til hinn síðasti meðal þeirra er 
fallinn frá. 

Með því að leggja til grundvallar tryggingafræðilegar forsendur um 
greiðslur lífeyrissjóðs vegna einstakra sjóðfélaga má áætla framtíðargreiðslur 
lífeyrissjóðs í framtíðinni ár fyrir ár.  

Á móti skuldbindingu lífeyrissjóðs þarf að meta eignir sjóðsins í ljósi 
iðgjaldatekna hans. Með því að leggja til grundvallar forsendur um ævilíkur 
og örorkutíðni má meta hve margir úr hópi sjóðfélaga muni greiða iðgjöld til 
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sjóðsins á hverju ári í framtíðinni allt þar til allir sjóðfélagar á uppgjörsdegi 
hafa náð ellilífeyrisaldri. 

Hugtökin áfallin skuldbinding og heildarskuldbinding leiða af sér tvíþætt 
mat á stöðu sjóðsins á uppgjörsdegi, áfallna stöðu og heildarstöðu. Heildarstaða 
tekur mið af núvirði væntra greiðslna vegna þegar áfallinna skuldbindinga og 
skuldbindinga vegna iðgjalda sjóðfélaga í framtíðinni. Á móti standa eignir 
lífeyrissjóðs á uppgjörsdegi auk núvirðis iðgjaldagreiðslna í framtíðinni.  

Eins og rakið eru í desemberhefti rits OECD 2008, Pension Markets in 
Focus (bls. 7) eru engir samræmdir alþjóðlegir staðlar eða reglur til um mat á 
eignum og skuldbindingum lífeyrissjóða eða hvernig brugðist skuli við verði 
umtalsvert misræmi milli þessara tveggja stærða. Við útreikning núvirðis 
væntra lífeyrisgreiðslna og væntra iðgjaldatekna lífeyrissjóðs í framtíðinni hér 
á landi er miðað við 3,5% vexti umfram vísitölu neysluverðs eins og hún er 
reiknuð út af Hagstofu Íslands. Þessa viðmiðun skal nota um alla lífeyrissjóði 
hins almenna vinnumarkaðar sem miða lífeyri við neysluverðsvísitölu.  

Meginreglan um 3,5% raunávöxtunarkröfu á við um verðbréf með 
föstum vöxtum, um eignir í verðbréfasjóðum sem fjárfesta einungis í eignum 
með fastar tekjur og um innstæður á bundnum innlánsreikningum þar sem 
innstæðan er bundin í eitt ár hið minnsta. Um skuldabréf lífeyrissjóða gilda 
auk þessa eftirtaldar reglur við tryggingafræðilegt mat eins og þær eru 
tilgreindar í reglugerð nr. 391/1998 um starfsemi lífeyrissjóða og skyldu-
tryggingu lífeyrisréttinda: 

 
• Skuldabréf með ákvæðum um breytilega vexti skal núvirða 

miðað við að bréfin beri vexti sem eru 1,5% lægri en vextir á 
uppgjörsdegi, þó aldrei lægri en lágmarksvextir samkvæmt 
ákvæðum bréfanna. 

• Skuldabréf með uppgjörsákvæði skal meta til lækkunar í 
samræmi við reglur gefnar út af Félagi íslenskra trygginga-
stærðfræðinga. 

• Óverðtryggð skuldabréf skal núvirða miðað við verðbólgu í 
samræmi við verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands. 

• Erlend skuldabréf núvirðast með 3,5% ávöxtunarkröfu án 
sérstaks álags vegna verðbólgu eða gengisbreytinga. 

 
Verðbréf með breytilegar tekjur, þar á meðal hlutabréf, sem skráð eru á 

skipulegum verðbréfamarkaði eru í tryggingafræðilegum úttektum metin á 
markaðsverði á uppgjörsdegi eða vegnu markaðsvirði á undangengu þriggja 
mánaða tímabili ef það verðmæti er lægra.  
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Fjárhagsstaða lífeyrissjóðs ræðst ekki síst af lýðfræðilegum þáttum á borð 
við lífslíkur og örorkutíðni. Í reglugerð um starfsemi lífeyrissjóða og 
skyldutryggingu lífeyrisréttinda er kveðið á um almennar tryggingafræðilegar 
forsendur fyrir tryggingafræðilegum úttektum á lífeyrissjóðum.  

Lífeyrissjóðir hins almenna vinnumarkaðar tóku almennt á árunum upp 
úr 1990 að miða lífeyri við verðvísitölu með því að hverfa frá kaupgjalds-
viðmiðun og miða við lánskjaravísitölu og síðar við vísitölu neysluverðs. Þess 
ber þó að geta að lánskjaravísitalan var að þriðjungi mynduð af vísitölu 
kaupgjalds og kaupgjald hefur umtalsverð áhrif á byggingarvísitölu sem 
myndaði annan þriðjung lánskjaravísitölunnar.  

Enginn staðall liggur fyrir um mælikvarða á áfallnar skuldbindingar 
lífeyrissjóða og hefur hvert land innan vébanda OECD sinn hátt á í þessu 
sambandi. Auk þessa liggja engar samræmdar reglur fyrir um mat á eignum 
lífeyrissjóða enda þótt grundvallarhugmyndin sé hvarvetna ein og hin sama; 
að tryggt sé að lífeyrissjóður fái staðið við þær skuldbindingar sem hann 
hefur tekist á hendur með móttöku iðgjalda frá sjóðfélögum. Meginreglan er 
að skilgreindar eru áfallnar skuldbindingar og síðan kveðið á um afvöxtunar-
stuðul til að reikna núvirði slíkra skuldbindinga.  

Þröngur fjárhagur lífeyrissjóða framan af 

Guðjón Hansen (1985) tryggingastærðfræðingur gerði úttekt á fjárhag 
lífeyrissjóða innan vébanda Sambands almennra lífeyrissjóða (SAL), sem 
voru samtök lífeyrissjóða á almennum vinnumarkaði. Úttektin tók til 
fjárhagsstöðu tíu sjóða en niðurstöður voru birtar fyrir níu þeirra. Allir 
störfuðu sjóðirnir samkvæmt samræmdri reglugerð SAL og miðaðist 
uppgjörið hjá þeim öllum við árslok 1983. Segir höfundur úttektarinnar að 
ætla megi að af niðurstöðum, sem dregnar eru saman í töflu 1, megi draga 
ályktanir um stöðu lífeyrissjóða innan SAL í heild. 

Af hálfu 17 manna Endurskoðunarnefndar lífeyriskerfis í júlí 1976 var 
gerð úttekt á fjárhag lífeyriskerfisins eins og hann blasti við á þeim tíma og 
birt í skýrslu til fjármálaráðherra frá formanni nefndarinnar (1985). Skýrslu 
endurskoðunarnefndar fylgdi greinargerð um fjárhag lífeyriskerfisins. Sýndu 
útreikningar tryggingastærðfræðings að 10% iðgjald stóð alls ekki undir 
skuldbindingum SAL-sjóða, jafnvel þótt ekki væri gert ráð fyrir að fjármagna 
þyrfti lífeyrisskuldbindingar sem þegar hafði verið stofnað til og eignir þá 
stóðu ekki undir. 
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Tafla 1. Tryggingafræðileg staða níu lífeyrissjóða í árslok 1983 miðað við 3% 
ávöxtun eigna á ári umfram hækkun grundvallarlauna. Fjárhæðir í milljónum 
króna 
    Heildarstaða Áfallin staða 
Skuldbindingar 4.990 2.023 
Lífeyriseignir 1.283 1.283 
Verðmæti væntanlegra iðgjalda 2.270 
Halli 1.437 740 

Halli sem hlutfall af 
skuldbindingum 

25% - 35%* 23% - 50% 

* Tölurnar 25%-35% eiga við átta lífeyrissjóði. Halli eins sjóðs miðað við 
heildarstöðu nam einungis 6% af skuldbindingum (Guðjón Hansen, 1985). 
 

Í greinargerðinni voru skýrðar ástæður þess að lífeyriseignin hrökk ekki til 
að mæta skuldbindingum sem stofnað hafði verið til: 

 

• Iðgjald til lífeyrissjóða hafði óbreytt, 10%, um áratuga skeið en 
ævilíkur voru orðnar gjörbreyttar. 

• Mikil verðbólga og verulega neikvæðir raunvextir höfðu rýrt 
mjög eignir lífeyrissjóðanna. 

 
Flestir sjóðanna höfðu tekið á sig auknar skuldbindingar, einkum kaup-

tryggingu lífeyris, án þess að iðgjald hafi hækkað. 

Lífeyrissjóðirnir rísa úr öskustó á 10. áratugnum 

Upplýsandi er að líta yfir stöðu helstu sjóða á almennum vinnumarkaði í 
samhengi. Fyrir valinu urðu Lífeyrissjóður verzlunarmanna, Lífeyrissjóður 
Dagsbrúnar og Framsóknar, Samvinnulífeyrissjóðurinn, Lífeyrissjóður 
Austurlands, Lífeyrissjóður Vestfirðinga og Lífeyrissjóður Vestmannaeyja. 
Voru þessir sjóðir valdir í ljósi stærðar sinnar en samanlagt námu eignir þeirra 
tæpum þriðjungi af heildareignum íslenskra lífeyrissjóða (og um helmingi af 
heildareignum lífeyrissjóða almenns vinnumarkaðar) í lok þess tímabils sem 
tölurnar taka til, þ.e. í árslok 2003. Ef litið er fram hjá sjóðum starfsmanna 
ríkisins og öðrum slíkum nema eignir þessara sjóða þorra eigna á almennum 
vinnumarkaði. Auk þessa voru tiltæk fyllri gögn um tryggingafræðilega stöðu 
þessara sjóða en annarra sjóða á almennum markaði á tilgreindu tímabili og 
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er þau að finna í ársskýrslum einstakra sjóða1 og hjá Seðlabanka Íslands 
(1992-1998). 
 

 
 

Mynd 1. Heildarstaða nokkurra helstu lífeyrissjóða á almennum vinnu-
markaði 1992-20032  

Eins og sést af mynd 1, sem sýnir tryggingafræðilega stöðu sjóðanna í 
hlutfalli við heildarskuldbindingar, virðist sem almennt hafi sjóðirnir náð 
bærilegu jafnvægi milli eigna og skuldbindinga á árunum 1994-1996 eða færst 
að mun nær slíku jafnvægi og má heita athyglisvert hvað sjóðirnir treysta 
stöðu sína að þessu leyti á þröngu árabili. Á þessum tíma höfðu sjóðirnir allir 
um skeið komið ráðstöfunarfé sínu í verðtryggðar eignir að meginstefnu til 
og horfið frá því að binda lífeyrisgreiðslur við launavísitölu en þess í stað 
tekið upp viðmiðun við verðlag. Þetta tímabil einkenndist jafnframt af 
ákveðinni samræmingu milli sjóða í ýmsu tilliti með samstarfi á vettvangi 

                                                                          
1  Ársskýrslur lífeyrissjóða má nálgast á vefsíðu Landssamtaka lífeyrissjóða, www.ll.is. 
2  Tölur miðast við 3,5% ávöxtun eigna. Heimild: Seðlabanki Íslands og ársskýrslur einstakra 

lífeyrisssjóða. 
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aðila vinnumarkaðar, samtaka lífeyrissjóða og setningu heildarlöggjafar um 
málefni sjóðanna 1997. 

Nánari athugun á fjórum lífeyrissjóðum sem allir eiga sér langa samfellda 
sögu, Lífeyrissjóði verzlunarmanna, Lífeyrissjóði Vestmannaeyja, Lífeyris-
sjóði verkfræðinga og Lífeyrissjóði lækna, sýnir að þeir ná jafnvægi í fjárhag 
um svipað leyti nema Lífeyrissjóður verzlunarmanna sýnist hafa náð þessum 
áfanga nokkru fyrr en hinir. Þannig hefur sá sjóður náð þeirri stöðu að eiga 
fyrir skuldbindingum sínum á tryggingafræðilegan mælikvarða þegar í árslok 
1991. Hinir sjóðirnir sýnast hafa náð alltraustu jafnvægi á árabilinu 1996-1997 
eins og sést á mynd 2, en sú ályktun er sett fram með þeim fyrirvara að 
tryggingafræðilegar úttektir voru almennt ekki gerðar á hverju ári fram að 
þessum tíma. Myndin sýnir tryggingafræðilega stöðu lífeyrissjóða í hlutfalli 
við heildarskuldbindingar.  

 

Mynd 2. Fjórir lífeyrissjóðir: Niðurstaða tryggingafræðilegra úttekta 1992-
2008. Halli eða afgangur í hlutfalli við skuldbindingar3 

                                                                          
3  Niðurstöður miðast við 3,5% ávöxtun umfram hækkun verðlags nema í eftirtöldum 

tilvikum: Hjá Lífeyrissjóði verzlunarmanna miðast 1992 við 3% ávöxtun umfram hækkun 
verðlags og hjá Lífeyrissjóði lækna miðast 1993 við 3% ávöxtun umfram hækkun 
grundvallarlauna. Heimild: Ársskýrslur sjóðanna. 

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

%

Lífeyrissjóður verzlunarmanna Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Lífeyrissjóður verkfræðinga Lífeyrissjóður lækna



468  Ólafur Ísleifsson 
 

  

Lífeyrissjóðirnir sem heild ná fjárhagslegu jafnvægi á mælikvarða 
heildarstöðu í tryggingafræðilegu tilliti um 1996 og hafa þegar á árinu 1995 
færst nálægt henni. Þessar tímasetningar skipta máli að því leyti að á þessum 
tíma eru eignir sjóðanna að mestu leyti bundnar í verðtryggðum innlendum 
skuldabréfum. Eignir sjóða í hlutabréfum nema ekki verulegu hlutfalli á 
þessum tíma enda var innlendur hlutabréfamarkaður rétt að slíta barns-
skónum um þessar mundir. Fjárfestingar í erlendum verðbréfum komu ekki 
til skjalanna fyrr en eftir þessi tímamörk. Af þessu má sjá að hinna ytri 
skilyrða sem leiða af sér viðsnúning á fjárhag sjóðanna er einkum að leita í 
ávöxtun innlendra skuldabréfa sem sett er saman af tveimur þáttum; 
verðtryggingu fjárskuldbindinga og raunávöxtun ofan á hana. Verður í þessu 
ljósi að draga þá ályktun að verðtryggingin hafi reynst ráðandi þáttur í 
viðsnúningnum. Er þessi niðurstaða í samræmi við fyrri athuganir, sbr. t.d. 
Tryggva Þór Herbertsson (2004) en nánari umfjöllun um fjárhag lífeyris-
sjóðanna er að finna í grein höfundar, Ólafur Ísleifsson (2009). 

Höggið af völdum hrunsins 

Sýnt er að fjármálahrunið á Íslandi haustið 2008 hafði umtalsverð áhrif á 
fjárhag lífeyrissjóða þótt ekki liggi þau að öllu leyti ljós fyrir á ritunartíma 
þessarar greinar.  

Í skýrslu Fjármálaeftirlitsins (2009) um ársreikninga lífeyrissjóða 2008 
kemur fram að í lok þess árs voru starfandi 37 lífeyrissjóðir í 88 deildum. Af 
framangreindum 37 lífeyrissjóðum taka 6 þeirra ekki lengur við iðgjöldum, 
og voru því fullstarfandi sjóðir 31 að tölu. Af 37 lífeyrissjóðum teljast 23 vera 
lífeyrissjóður án ábyrgðar annarra en hinir 12 lífeyrissjóðirnir teljast vera með 
fullri ábyrgð annarra. 

Tryggingafræðileg staða lífeyrissjóða í árslok 2007 var þannig að staða sjö 
samtryggingardeilda af 29 án ábyrgðar var neikvæð, þar af var engin með 
meiri halla en 10%, þrjár voru með halla á bilinu 5%-10% og fjórar voru með 
halla á bilinu 0%-5%. Staða 22 deilda var jákvæð og voru þær með afgang á 
bilinu 0 til 14,9%, þar af var ein deild með jákvæða stöðu yfir 10%. 

Í árslok 2008 hafði staða lífeyrissjóða á þennan mælikvarða var þannig að 
staða 26 samtryggingardeilda af 29 án ábyrgðar var neikvæð, þar af voru 
fjórar með meiri halla en 15%, átta með meiri halla en 10%, sjö voru með 
halla á bilinu 5%-10% og sjö voru með halla á bilinu 0%-5%. Einungis þrjár  
deildir reynust hafa jákvæða stöðu og voru þær með afgang á bilinu 0 til 
10,2%. 
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Hrun viðskiptabankanna þriggja haustið 2008 leiddi af sér að hlutabréf í 
þeim urðu verðlaus og skuldabréf gefin út af þeim féllu mjög í verði, ekki síst 
í ljósi þess að með neyðarlögum var innistæðum í bönkum raðað framar 
skuldabréfum í kröfuröð. Fall annarra fjármálastofnana og þrot stórra 
fyrirtækja höfðu sömu áhrif. Hrunið olli þannig stórfelldri beinni lækkun á 
eignaverðmæti lífeyrissjóða eins og fram kemur á mynd 3.4  

 

 
Mynd 3. Heildarstaða og ávöxtun helstu lífeyrissjóða 2008 

Áhrif hrunsins eru langt frá því að vera fullljós þar sem óuppgerðir eru 
gjaldeyrissamningar sem flestir lífeyrissjóðir höfðu komið sér upp til að draga 
úr sveiflum í verðgildi erlendra eigna í innlendri mynt. Við fall bankanna 
stóðu þessir samningar í neikvæðri stöðu vegna stórfelldrar lækkunar á gengi 
krónunnar. Eins og rakið er í Starfsskýrslu Landssamtaka lífeyrissjóða 2008-
2009 áttu lífeyrissjóðirnir miklar fjárhæðir í bankaskuldabréfum sem þeir 
krefjast að verði skuldajöfnuð á móti gjaldeyrissamningum en þegar þessi 
grein er rituð er niðurstaða ekki fengin um uppgjör þessara mála. Einnig 
virðist mega gera ráð fyrir verðmæti skuldabréfa innlendra fyrirtækja kunni 
að hafa rýrnað meira en almennt var talið við áramótauppgjör sjóðanna. 

Enda þótt skilyrði á mörkuðum á árinu 2007 hafi að ýmsu leyti verið 
sjóðunum mótdræg stóðu þeir flestir allvel í lok þess og nam meðalstaða 
þessara sjóða afgangi sem svarar til 3,7% af skuldbindingum. Þegar litið er á 

                                                                          
4  Upplýsingar um þetta eru fengnar af heimasíðum lífeyrissjóða sem aðgengilegar eru af 

vefsíðu Landssamtaka lífeyrissjóða.  
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fjárhagsstöðu sjóðanna í árslok 2008 sést mikið högg eins og sýnt er á mynd 
3. Sést að ávöxtun sjóðanna reyndist verulega neikvæð og meðalstaðan 
reiknast sem halli sem svarar til 9,1 % af skuldbindingum.  

Áhrif hrunsins birtast ekki síst í neikvæðri raunávöxtun sjóðanna sem 
nam 21,8% á árinu 2008 samkvæmt ársreikningaskýrslu Fjármálaeftirlits um 
lífeyrissjóði 2008 en hafði verið jákvæð um 0,5% 2007. OECD hefur í riti 
sínu Pension Markets in Focus (desember 2008, bls. 4) birt gögn um ávöxtun 
lífeyrissjóða innan vébanda sinna á fyrstu tíu mánuðum ársins 2008. Reyndist 
ávöxtun lífeyrissjóða innan OECD neikvæð um 22,7% að meðaltali á þessu 
tímabili og á Íslandi neikvæð um 25,3%. Tvö ríki OECD falla neðar á 
þennan mælikvarða en Ísland; Bandaríkin með 25,8% og Írland með 33,4% 
neikvæða raunávöxtun lífeyrissjóða, sem einkum er rakin til tiltölulega hárrar 
hlutdeildar hlutabréfa í eignasöfnum sjóða í þessum löndum. Ýmsir 
lífeyrissjóðir á hinum almenna vinnumarkaði hafa þegar ákveðið að lækka 
réttindi sjóðfélaga með skerðingu á réttindatöflum og áunnum lífeyris-
réttindum.  

Hrunið dregur fram áhættu sjóðanna við að binda verulegan hluta eigna 
sinna í innlendum fjárfestingum. Kann að því leyti að vera ástæða til að 
endurskoða þá stefnu sem mörkuð er í lagaákvæðum um fjárfestingar 
sjóðanna að verja beri þá sérstaklega fyrir áhættu vegna eigna í erlendri mynt. 
Sýnist ástæða til að huga að því að snúa við þessari reglu og takmarka áhættu 
lífeyrissjóðanna vegna innlendra eigna. Ennfremur draga þessir atburðir fram 
nauðsyn þess að lífeyrissjóðir greini ljóslega áhættu vegna eignatengsla svo 
mjög sem sterk tengsl af því tagi sýnast hafa magnað áhrif hrunsins á 
eignastöðu sjóðanna. Óvissa á innlendum fjármálamarkaði og ótryggar 
horfur í alþjóðlegum efnahagsmálum gera að verkum að tekið getur alllangan 
tíma fyrir sjóðina að vinna upp hin skaðlegu áhrif sem hrunið hefur valdið  

Niðurlag 

Í þessari grein hefur verið leitast við að varpa ljósi á viðsnúning í fjárhag 
lífeyrissjóðanna sem frá stofnun bjuggu almennt við afar slakan fjárhag og 
voru verulega fjarri því að geta staðið undir skuldbindingum vegna loforða til 
sjóðfélaga. Helsti mælikvarðinn á fjárhagsstöðu lífeyrissjóðs er niðurstaða 
tryggingafræðilegrar úttektar sem tekur til framtíðarskuldbindinga og iðgjalda 
í framtíð jafnt sem áfallinna skuldbindinga og eignir á uppgjörsdegi.  

Gerð er grein fyrir bágri fjárhagslegri stöðu lífeyrissjóða hins almenna 
vinnumarkaðar fyrstu tvo áratugina eftir að þeir voru settir á laggirnar. Helstu 
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þættir sem lögðu þungar fjárhagsbyrðar á lífeyriskerfið eða á einstaka 
lífeyrissjóði voru verðrýrnun eigna framan af, lengri lífeyrisævi með auknum 
ævilíkum og vaxandi örorkutíðni.  

Í greininni er leitt í ljós að lífeyrissjóðir hins almenna vinnumarkaðar náðu 
almennt viðunandi fjárhagsstöðu um miðbik 10. áratugar liðinnar aldar. 
Helsti þátturinn í ytri skilyrðum sjóðanna að baki þessarri niðurstöðu er góð 
ávöxtun eigna sjóðanna. Í ljósi þess að eignir sjóðanna voru einkum bundnar 
í verðtryggðum innlendum skuldabréfum verður að leita helstu skýringar á 
viðsnúningnum í verðtryggingu fjárskuldbindinga auk hagstæðrar ávöxtunar 
á innlendum skuldabréfamarkaði. Ýmsar ákvarðanir á vettvangi sjóðanna 
sjálfra höfðu sömu áhrif á þessa niðurstöðu. Ber að nefna í því sambandi 
skerðingu á lífeyrisréttindum þar sem helsta beina skerðingin fólst í að 
ótímabundinn makalífeyrir var gerður tímabundinn. Eins ber að nefna 
ákvörðun um að færa lífeyrisgreiðslur nær verðlagsvísitölu fremur en miða 
við þróun kaupgjalds.  

Frá því sjóðirnir náðu almennu jafnvægi á þann mælikvarða sem hér 
hefur verið lagður til grundvallar hafa þeir ýmist mætt uppgangi eða andbyr. 
Ber helst að nefna áhrif af falli hlutabréfa vegna netbólunnar sem sprakk upp 
úr árþúsundamótum, velgengni í krafti hárrar ávöxtunar á innlendum 
markaði og loks efnahagshrunið haustið 2008. Áhrif hrunsins eru ekki 
fyllilega komin fram en sýnt er að óvissa ríkir um hversu langan tíma sjóðina 
tekur að vinna upp áhrif þess.  
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The ‘Win-Win’ Situation: Combining 
Business Opportunities with 

Development Impact 
 

Ragna Sara Jónsdóttir 

 

Since the mid 1980s the view towards Foreign Direct Investments (FDI) in 
developing countries has changed dramatically. The popular view of FDI has 
gone from being a tool of resource extraction to being a vehicle of capital 
and knowledge transfer. The paradigm shift of more pro-FDI policies in 
host countries has also resulted in a change in home-country policies.  

Most Western countries have for several decades operated programs that 
encourage and facilitate the participation of home-country firms in business 
operations in developing countries. The objective is to create a ‘win-win’ 
situation where business opportunities and positive development impact go 
hand in hand. Since the early 1990s donors, or home-countries, have 
increased efforts of encouraging FDI to developing countries. FDI is 
expected to create jobs and stimulate development and poverty reduction, 
and at the same time bring new business opportunities to home-country 
firms. Each year home-country companies are supported to operate in 
developing countries by substantial financial amounts and donor funding to 
these types of programs has increased during the last years (UNCTAD, 
2004).  

Even though donors have been scaling up their support and focus on 
programs that involve home-country companies, studies on the impacts and 
the additionality of these programs are scarce. The critical question remains: 
are these programs igniting positive social and economic impacts in host-
countries? Literature on the role of facilitating institutions is poor. A 
justification of the financial expenditure to home-country firm based 
programs needs however to rest on evidence that indicate the importance of 
these programs for local private sector development in the host-country. So 
far, this evidence is missing, as there is a gap in the literature. This study 
makes an attempt to clarify and evaluate development programs that use 
home-country firms as drivers of development and their impacts on 
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development. The central question discussed here is under what conditions 
development impact can be increased through such development programs. 
And furthermore to discuss how home-country policies can guide home-
country companies to the win-win situation.  

Methodology 

The study is based on relevant literature from the field of international 
business as well as from the development field. Based on the relevant 
literature and recent empirical findings, an analytical framework was 
established. The framework describes the relationship between the three 
central variables of the study and depicts the win-win situation.   

The first variable is development impact. The study’s task is to explain 
how development effects created by home-country companies in host-
countries can be influenced through home-country measures. Thus the main 
variable of the study is development impact. The second variable is 
commercial sustainability. It refers to the commercial opportunity associated 
with operating in developing countries and we attempt to explain the 
relationship between it and the development impact variable. The third 
variable the study discusses is the additionality of Home Country Measures, 
i.e. the particular role development institutions play in this process of 
creating development impact. 

The study presents two cases of different home-country measures from 
Denmark. These are the Danish Industrialization Fund for Developing 
Countries and DANIDA’s partnership program, Business-to-Business. The 
two examples, which represent two different empirical examples of HCMs, 
are analysed with the framework. This method enables us to see the 
positioning of these institutions with regard to the three variables.   

Social and Economic Impacts of FDI in Developing 
Countries 

The effects of Foreign Direct Investment (FDI) on host economies have 
been widely debated within international business studies. In general FDI is 
considered to provide certain advantages to the host country. Several studies 
suggest that FDI increases capital flows to host countries, contributes to 
economic growth, and ignites a flow of modern technology, skills and 
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management to those countries (Lall, 2000; Klein, Aaron and Hadjimichael, 
2001; Forsgren, 2002; Te Velde, 2007).  

One of the reasons for the lively discussion on FDI and its impacts on 
host economies is the dramatic increase in the scale of private external 
finance to developing countries in the last decades. Since 1993 FDI flows to 
developing countries have exceeded the flow of total Overseas Development 
Assistance (ODA) as can be seen in picture 1 (Danida, 2004a, DFID, 2008).  

 
Picture 1. Capital Flows to Developing Countries (Million USD) (DFID, 
2008) 

Despite the dramatic increase in FDI flows to developing countries the 
precise effects of FDI on host economies remain an issue for discussion. Up 
until mid 1980s the discussion was very focused on the negative and 
exploitative effects of FDI and MNC operations in host countries. Since the 
late 1980s the discussion balanced towards a broader view on TNCs and 
their impacts on host countries, i.e. that multinational companies differ in 
terms of their possibilities of transferring knowledge and positively influence 
the local economy and society (Forsgren, 2002). Although many scholars 
have contributed to the discussion on the social and economic impact of 
FDI in host countries (e.g. Hansen, Torben and Petersen, 2008; Forsgren, 
2002; Altenburg, 2000), more research needs to be conducted in order to be 
able to generalize about the development impact of FDI. While some claim 
that evidence increasingly point towards the importance of FDI on poverty 
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reduction (Klein et al., 2001), others argue that FDI can have both benefits 
and costs for developing countries (Lall, 2000). 

The dramatic increase in FDI to developing countries in the last decade 
cannot be directly translated into development impact or poverty reduction. 
First, the bulk of investments to developing countries have been invested in 
large developing countries or countries with rapid economic growth. 80% of 
all FDI in year 2000 went to a limited group of ten countries. These were 
Hong Kong, China, Brazil, Mexico, Argentina, Bermuda, Korea, Cayman 
Islands, Singapore and Taiwan (Danida, 2004a). In 2003 foreign direct 
investment to the least developed countries represented only 1.6% of global 
FDI flows. Most of the poorest countries are left out of the high increase in 
FDI, and as globalization unfolds, more evidence has appeared on increasing 
inequalities, both between and within developing countries (UNDP, 2007). 

Development Impact 

Evidence indicates that it is not only the amount of FDI flows that matter to 
developing countries. The type of FDI undertaken is also highly important. 
According to UNCTAD’s World Investment Report, trade without 
technological innovations, capacity development, and value added in the 
production processes has limited development effects (UNCTAD, 2003). 
Consequently, FDI offers a potential for stimulating economic and social 
development and poverty reduction, but does not automatically do so. 
Hence, it is important to measure both the extent as well as the quality of 
development impact. We suggest the extent of development impact is 
measured by job creation. The number of jobs created per invested capital 
constitutes the first factor for measuring development impact. Job creation 
can be important for poverty reduction as it provides people with 
opportunities to improve their living conditions through earning income.  

We suggest the quality of development impact is measured by three 
factors. First are linkages and spillover effects of home-country firms in 
developing countries. Linkages have been widely discussed recently (Hansen 
et al., 2008; Altenburg, 2000; Te Velde 2007; Lall, 2000; OECD, 2002). 
Linkages are transactions between foreign affiliates and host-country 
businesses and non-business entities, such as universities, government 
institutions, research centres and other official or private institutions 
(Hansen et al., 2008). FDI that creates strong linkages in the host-economy 
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are more likely to result in positive development impacts (Hansen et al., 
2008).  

The second factor with a potential for creating high quality development 
impact in the host-country is knowledge and technology transfer. According 
to Forsgren (2002), home-country companies contribute to welfare in host-
economies because they are more efficient vehicles for transfer of knowledge 
between societies than other forms of institutions. “A foreign investment in 
the [host] country improves its possibility to get access to new technology, 
which will contribute to the welfare of the country” (Forsgren, 2002, p. 32). 
Technology and knowledge transfer can bring important advantages to a 
host-country. A danger is however associated with “technology or 
knowledge gaps” (OECD, 2002, p. 3), which emerge when the knowledge or 
technology levels between the host and the home country are too different 
and can prevent technology or knowledge transfer taking place.  

The third factor important for creating positive development impact are 
investments in local capabilities. Such investments can create jobs and 
strengthen backward and forward linkages, which can result in upgrading or 
increased knowledge and technology transfer (OECD, 2002; Klein, 2001; 
Hansen et al., 2008).  

Commercial Sustainability 

Sustainable businesses are the prerequisites for the creation of development 
impact and poverty reduction within private sector development. Without 
commercially viable business projects the long-term impacts on host-
economies are bound to fail. Therefore one of the criteria’s for evaluating 
development impact of HCMs is the degree of project or investments’ 
commercial sustainability. 

Within international business theory it is generally accepted that there are 
four major reasons for why firms undertake business activity outside of their 
home country. First, firms can be gaining access to resources by entering 
new countries; second, they can be gaining access to new markets for their 
products or services; third, firms can be looking for increased efficiency and 
fourth, they can be seeking strategic assets or new capabilities (Dunning, 
1992). Hence, in order for a business project to be successful a new market 
has to offer firms one or more of these four attributes.  

There exists a rich literature on entry strategies into new markets (Arnold 
& Quelch, 1998; Hoskisson, Lorraine, Chung & Wright, 2000; Meyer, 2001; 
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London & Hart, 2004) and several analytical frameworks to assess which 
business plans or entry strategies suit a particular new market (e.g. PESTEL 
(Laserre, 2003) and Meyer’s Eclectic Framework, (Meyer, 2002)). The major 
difference between emerging economies and developed markets has been 
described in terms of less macroeconomic stability, less developed market 
institutions, unclear definition of property rights, lack of institutional features 
such as skilled labour, and lack of trust towards foreign firms (Hoskisson et 
al., 2000). In broad terms, the international business literature focuses on the 
consequences of a different institutional environment in emerging markets 
and firms’ strategic attempts to overcome the transaction costs associated 
with these institutional barriers. Thus, a company’s emerging market strategy 
needs to understand the institutional context of the host country in order for 
it to be commercially successful and in order for the expected value creation 
to take place. 

Additionality 

Development institutions’ additionality to home-country investments in 
developing countries is twofold. A home-country measure can play a key role 
in a) providing capital to a project, and/or b) providing information, experience 
and know-how to a project. Development institutions have the role to correct 
the market failures that exist on the flow of information and capital between 
donor-countries and developing countries and bring down the required rate 
of return (RRR) and the perceived risk of entry for investors seeking to 
invest in developing countries.   

 
The challenge for HCMs is to encourage firms and to create appropriate 
conditions so that more and better FDI flows into developing countries 
(Te Velde, 2007, p. 84).  
 
In other words, Home-Country Measures (HCMs) additionality is based 

on their ability to a) stimulate the quantity of FDI to developing countries, 
which rests on abundance of capital, and b) to enhance the quality of FDI to 
developing countries which rests on providing information and establish a 
selection criterion that triggers positive development impacts.  
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Analytical framework 

The optimal outcome of HCM operations in developing countries is the win-
win situation. Namely, that home-country business activity in developing 
countries have extensive positive impacts on the host economy and society, 
and on poverty reduction. However, when home-country companies 
undertake business in a developing country several outcomes are possible. 
Picture 2. depicts four outcomes for home-country company operations in 
developing countries. These four outcomes depend on a different mix of 
commercial sustainability and development impact.  

 
 
Picture 2. The Win-Win Potential of Home-Country Companies in 
Developing Countries (Jonsdottir, 2009) 

The optimal objective of DFIs and other international agencies 
promoting home-country business participation in developing countries is 
the ‘win-win’ situation. That is when a business is economically successful 
and commercially sustainable in a developing country, and also has a 
considerable development impact. A second scenario is when a project or an 
investment in a developing country is commercially viable, but its impacts on 
the local community are low or negative. The third option represents 
projects with high development impact but which are vaguely commercially 
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sustainable. A fourth option is a lose-lose situation where commercial 
sustainability is low and development impact is minimal, lacking or negative. 

Empirical evidence 

Denmark is one of the most active countries in promoting private sector 
development through home-country firms (Danida, 2004b). Denmark has 
conducted numerous HCMs that involve home-country companies. Two of 
Denmarks largest HCMs are the Industrialization Fund for Developing 
Countries and the Business-to-Business Program, previously known as the 
Private Sector Development Program. These two programs have for the last 
decade been among the largest recipients of funding from the Danish 
government, and have both been operated for numerous years which has 
generated considerable experience around their operations. A review of the 
programmes and the functions they undertake can be seen in table 1.  

IFU is an investment fund that provides equity, loans and guarantees to 
Danish companies that are investing in developing countries and has been 
operated since 1967. The Business-to-Business program is a partnership 
program which creates sustainable long-term partnerships between Danish 
companies and companies in a developing country. Both programs have 
been subject to considerable criticism, both within the public debate and 
from researchers because they are publicly funded. Critics have questioned 
whether it is right to carry out developmental goals through support to 
private companies. In light of this criticism it is important for these 
institutions to be able to document developmental results from their 
operations.  
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Table 1. Selected Danish Home-Country Measures 

Results 

IFU and B2B are very different programs, as one is an investment fund and 
the other an official development assistance program. While IFU has high 
focus on commercial sustainability caused by its internal rate of return, B2B 
has no such criteria, indicating a relaxed attitude towards the commercial 
sustainability of B2B supported projects. Although B2B has a criteria on 
commercial sustainability of home-country partners as eligibility of support, 
there are no indications that Danida monitors the commercial success of 
supported projects and Danida does not publish the number of failed 
projects. IFUs ability to sustain itself financially indicates on the other hand 

Programme Objective
Direct 

Beneficiaries / 
Coverage (2008)

Modality
Funding / 
Portfolio 

Magnitude

IFU (1967-)

Promote 
economic 
activities 

through Danish 
FDI

Danish foreign 
investors / joint 

ventures / 
developing 

countries with 
GNI p.c.< USD 

2.964 

Equity, loans and 
guarantees

Accumulated 
funding 

(2003) DKK 
1.050 billion

PSD (1993-
2006)/B2B 
(2006-)

Partnerships 
between 
Danish 

companies and 
partner firms in 

developing 
countries

Partnership /  
companies / 

Danida 
Programme 
Countries

Grants and loans 
up to DKK 5 

million / project

Accumulated 
funding 

(2003) DKK 
1.278 billion

Source: Danida, 2004b; IFU 2009.
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that the fund focuses on collecting returns from projects, which means the 
fund is sustainable.  

IFU has created a number of jobs in developing countries with its 
investments (124.594 jobs through the period of 1967-2008) and has in that 
sense created extensive development impacts. The quality of these impacts 
and their links to poverty reduction can however be questioned as most of 
the job creation has taken place outside the poorest developing countries. 
Such countries are already attracting FDI which puts a question mark to the 
fund’s additionality. IFUs home-country partner type furthermore suggests 
that they are not likely to coordinate their affiliates closely, which 
undermines both the home-country partners’ intentions of knowledge 
transfer and investments in local capabilities. See IFUs positioning in picture 
3.  

The B2B program’s results for development impact are highly different 
from IFUs. It has not been demonstrated that the program has created a 
high number of jobs so the extent of development impact is low. The 
program has however high focus on Least Developed Countries, which 
increases the quality of the development impacts created and strengthens its 
relationship with poverty reduction. B2Bs home-country partner type 
furthermore suggests that they have the possibility of creating high quality 
development impacts as smaller home-country partners are more likely to 
coordinate their affiliates closely and invest in local capabilities. B2Bs success 
of knowledge transfer can be questioned. See B2B positioning in picture 3. 
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Picture 3. Results of  Analysis (Jonsdottir, 2009) 

 
IFU and the B2B program both have different additionality in terms of 

their capabilities of creating development impact and supporting 
commercially sustainable projects. IFUs focus on investing in ‘safe’ countries 
undermines the fund’s additionality in terms of creating development impact, 
while B2Bs focus on creating development impact through applying 
stringent home-country partner criteria’s, undermines the program’s 
commercial additionality. Ideally – and according to the win-win model – a 
program should be able to promote both factors at the same time. (See 
picture 4. where the win-win situation is represented by the DCS 
equilibrium). These results indicate however that there exists a trade-off 
between development impact and commercial sustainability of home-country 
programs. An HCM either focuses on obtaining development impact or 
commercial results. However, we suggest that fund criteria’s and orientation 
can be adjusted to focus on the ‘win-win’ potential and the weaknesses of 
each program in that respect can be limited.  
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Picture 4. The Development - Commercial Sustainability Equilibrium (Jons-
dottir, 2009) 

Conclusion  

Private firms are important drivers of change and a consensus has emerged 
on their important role in creating development results (Beausang, 2003). 
The burden that many developing countries carry for improving the living 
standards of their populations is still immense. The private sector can 
participate in lifting some of that burden by providing solutions that suit in 
each country (UNDP, 2004). The important role of the private sector 
highlights however the equally important role of the state. The state has to 
set clear rules for private actors and donor country governments have to set 
clear guidelines and criteria’s for support to private actors.  

The opportunity associated with the use of home-country firms as 
vehicles for growth is great. We argue that the win-win situation of home-
country company operations in developing countries and their possibilities of 
creating positive development impacts is not an illusion. It is however the 
role of home-country measures to set goals, criteria’s and incentives that 
decrease the trade-off that currently exists between obtaining development 
impact and commercial sustainability.  

As we have seen throughout the paper there are dilemmas associated with 
obtaining the ‘win-win’ situation that private companies can offer to 
development. Our results indicate that development programs or funds that 
focus on returns, tend to ignore high-risk countries, which most often are 
the poorest countries and left out of the ongoing process of foreign direct 
investments and economic globalisation. High-risk environment jeopardizes 
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the returns of the investment and the interest of home country firms and 
programs. IFU represents such a case, where focus on commercial sustaina-
bility of projects downgrades the focus on development impact and poverty 
reduction. IFU has somewhat bypassed the insecurity involved with 
investing in poorer countries by investing in less risky countries. Increased 
research and knowledge of LDC markets can be of extreme value for IFU if 
the fund wishes to increase its focus on development objectives. Increased 
market knowledge can reduce the perceived risk of entry and consequently 
project’s Required Rate of Return.  

Our results also indicate that programs that lack an investment criteria, 
e.g. financial measures such as an Internal Rate of Return, put projects’ 
commercial sustainability at stake and consequently the long term develop-
ment impact also. The ‘win-win’ opportunity cannot take place without focus 
on commercial sustainability. A partnership program’s weakness, such as the 
B2Bs, is a lack of investment criteria. High focus on development impact 
without a clear focus on commercial sustainability is potentially not sufficient 
for a ‘win-win’ situation. Thus emphasis on commercial sustainability can 
support development impact taking place. And a focus on creating 
development impact only, can put projects sustainability at risk and 
consequently its positive development impacts.  

It is the role of HCMs to reduce the trade-off between commercial 
sustainability and development impact with improved methods, criteria’s and 
guidance based on academic research on how to stimulate positive develop-
ment impact in host countries. The study provides some recommendations 
on how to do that. First, it stresses the importance of evaluating the extent 
and the quality of development impact separately. This is because extensive 
development impact such as job creation does not necessarily have to be 
positive. Second, the analysis reveals that there are several actions that can be 
taken by Home-country measures to increase the quality of development 
impact. First, put emphasis on the creation of linkages in the host-country. 
Second, encourage investments in local capabilities and third, facilitate 
knowledge and technology transfer. Increased emphasis on stimulating 
quality investments and operations of Home-country companies in 
developing countries will increase the likelihood of a win-win taking place. 
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Stefnuhugtakið í ljósi Porters 
 

Runólfur Smári Steinþórsson 

 

Þegar litið er yfir heimildir um stefnuhugtakið (strategy) er af miklu að taka. 
Stöðugt eru að koma fram bækur, ritgerðir og greinar sem bjóða upp á 
skilgreiningar og umfjöllun um fyrirbærið, bæði á hefðbundnum grunni og út 
frá nýjum sjónarhólum. 

Ekki þarf annað en að líta yfir það efni sem kennt hefur verið í Háskóla 
Íslands til að skynja þessa þróun. Þar hefur verið stuðst við kennsluefni frá 
Uyterhoeven, Ackerman og Rosenblum (1973), Christenssen, Andrews, 
Bower, Hammersmesh og Porter (1982), Porter (1980, 1985),  Grant (1991) 
og Kay (1993). Svo var stuðst við efni frá Thompson & Strickland (2001), 
Johnson & Scholes (2002), Mintzberg, Ahlstrand og Lampel (1998), De Wit 
& Meyer (1998) og Lynch (2000). Á síðustu árum hefur mest farið fyrir 
Cummings & Wilson (2003), Grant (2004), Johnson, Scholes & Whittington 
(2007), McGee, Wilson & Thomas (2005) og Barney og Hesterly (2008). 

Í þessum heimildum er fjallað um stefnuhugtakið með mismunandi hætti. 
Mintzberg o.fl., (1998) fjalla t.d. um alla flóruna á sviðinu. Bókin ber titilinn 
Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management. 
Það má læra a.m.k. tvennt af samantekt Mintzbergs og félaga: Fyrst að 
sérhver atlaga að því að skilgreina stefnu felur í sér fræðilega nálgun og síðan 
að sérhver nálgun kallar fram sína mynd eða framsetningu af fyrirbærinu. 
Höfundar lýsa þessu með því að vísa í kvæði um blinda menn sem eru að 
rannsaka fíl. Blindu mennirnir lýsa fílnum út frá þeim hluta sem þeir eru að 
þreifa á. Lýsingar eru mismunandi af því að upplifun þeirra er ekki sú sama. 
Fíllinn er þannig myndlíking fyrir frumskóg stefnumótunarfræðanna og það 
eru þeir sem vinna með og nota fræðin sem eru eins og blindu mennirnir. 
Hver nálgun er mismunandi og mishátt skrifuð hjá öðrum. Skilaboðin eru að 
stefna er bæði margvítt og flókið fyrirbæri. 

Mintzberg og meðhöfundar skipta kenningum um stefnumiðaða stjórnun 
í 10 skóla stefnumótunar (schools of thought). Skólarnir eru: 1) hönnunarskóli, 2) 
áætlunarskóli, 3) stöðu- og staðfærsluskóli, 4) frumkvöðlaskóli, 5) hugrænn 
skóli, 6) lærdómsskóli, 7) valdaskóli, 8) menningarskóli, 9) umhverfisskóli og 
10) samstillingarskóli. Fyrstu þrír „skólarnir“ byggja á forskriftarnálgun, þ.e. 
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hvernig eigi að móta stefnu, næstu sex „skólunum“ má lýsa sem birtingar-
nálgun, þ.e. hvernig stefna verður til. Síðasti „skólinn“ er talinn tvinna þessar 
tvær nálganir saman. Það er þó ekki verkefnið hér að gera grein fyrir þessum 
skólum umfram það sem þegar hefur verið gert. 

Meginverkefnið er að fjalla um kenningar sem Mintzberg og með-
höfundar hans telja til forskriftarkenninga. Það er ákveðinn fókus í greininni 
á kenningar um stefnuhugtakið sem koma frá prófessor Michael E. Porter frá 
Harvard háskóla. Þær má telja til „stöðu- og staðfærsluskólans“. Greinin er 
skrifuð af tvíþættu tilefni. Annars vegar er áhugi á því að ná betur utan um 
framlag Michaels E. Porters til þekkingar á stefnu fyrirtækja og hins vegar að 
gera auðveldara að styðjast við það framlag sem fræðilegan ramma þegar við 
á í rannsóknum sem höfundur kemur að innan Rannsóknarmiðstöðvar 
stefnu og samkeppnishæfni í Háskóla Íslands.  

Hvað er stefna? 

Prófessor Michael E. Porter skrifaði grein með þessu heiti í útgáfu af 
Harvard Business Review tímaritinu í nóvember-desember 1996. Greinin var 
einnig gefin út í bókinni „On Competition“ sem gefin var út af Harvard 
Business School Press 1998 og er kennslubókin í námskeiðinu Samkeppnis-
hæfni sem kennt er við Háskóla Íslands í samstarfi við stofnun Porters í 
Harvard.  

Hvert var tilefni greinarinnar? Segja má að Porter sé að ítreka og gera 
fræðasamfélaginu það ljósar hvað hann á við þegar kemur að stefnu. Hann 
vill skerpa skilninginn á mikilvægi stöðu og staðfærslu fyrirtækja í rekstrar-
umhverfinu.  

Áður en ráðist verður í að gera nánari grein fyrir svörum Michaels E. 
Porters við ofangreindri spurningu er upplýsandi að fara nær upprunanum. 
Skoða hvaðan stefnuhugtakið kemur, ekki síst þann skilning og þá nálgun að 
stefnu hugtakinu sem lengst af hefur verið stuðst við í Harvard háskóla. 

Stefnuhugtakið sögulega séð 

Pankaj Ghemawat (2001) bendir á mikilvægi þess að rýna í söguna og átta sig 
á upphafinu. Hugtakið stefnu má rekja til forn-Grikkja þar sem það átti við 
um meginverkefni þess sem var ábyrgur fyrir hernaði. Herstjórnarlist er 
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einnig viðfangsefnið hjá von Clausewitz sem hafði eftirfarandi að segja um 
muninn á stefnu og taktík: 

 
He wrote that wheras “tactics... [involve] the use of armed forces in the 
engagement, strategy [is] the use of engagements for the object of the war”. 
(Ghemawat, 2001, bls. 2). 
 
Fræðin um stefnu í stjórnun og rekstri fyrirtækja fóru þó ekki að þróast 

fyrr en með seinni iðnbyltingunni. Í fyrri iðnbyltingunni hafi komið fram sýn 
og skilningur sem skipti máli fyrir þekkingu á mörkuðum, þ.e. á virkninni 
sem kennd er við hina ósýnilegu hönd. Þar var um að ræða krafta sem eru 
utan valds- og áhrifasviðs stjórnenda og þess vegna hafa þeir ekki beina 
þýðingu fyrir stefnuhugtakið. Í seinni iðnbyltingunni, um miðbik 19. aldar, 
fóru hins vegar að koma fram fyrirtæki sem í krafti stærðar og getu fóru að 
hafa veruleg áhrif. 

 
In some capital-intensive industries, Adam Smith’s “invisible hand” came to be 
supplemented by what Alfred D. Chandler, Jr., a famous historian, has termed 
the “visible hand” of professional managers. (Ghemawat, 2001, bls. 3). 
 
Að mati Ghemawats voru frumherjarnir í þróun þekkingar á inntaki 

stefnuhugtaksins stjórnendur þessara stóru fyrirtækja, t.d. Alfred Sloan hjá 
General Motors. Hann segir Chester Barnard hafa verið fyrstan til að fjalla 
um þetta, m.a. með hliðsjón af ritverki John Commons. Aðrir voru John von 
Neumann og Oscar Morgenstern og ekki síst Peter Drucker (1954). Alfred 
Sloan og Peter F. Drucker þekktust, þar sem sá síðarnefndi skrifaði bók um 
General Motors og var ráðgjafi Sloans (Runólfur Smári Steinþórsson, 2005). 
Um framlag Peters F. Druckers frá 1954 er skrifað: 

 
Peter Drucker, writing about this period, argued that “management is not just passive, 
adaptive bahaviour; it means taking action to make desired results come to pass.” He noted 
that economic theory had long treated markets as impersonal forces, beyond the 
control of individual entrepreneurs and organizations. In the age of large 
corporations, however, managing “implies responsibility for attempting to shape the 
economic environment, for planning, initiating and carrying through changes in that economic 
environment, for constantly pushing back the limitations of economic circumstances on the 
enterprise’s freedom of action.” This insight became the key rationale for business 
strategy – that is, by consciously using formal planning, a company, could exert 
some positive control over market forces. (Ghemawat, 2001, bls. 4-5. Skáletrun 
gerð af RSS). 
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Ghemawat minnist líka á framlag Philips Selznicks (1957) sem dró fram 
mikilvægi „distinctive competence“ sem síðar hefur haft mikla þýðingu fyrir 
kenningar um stefnu og stefnumiðaða stjórnun. Einnig hafi framlag Ronalds 
Coases, Josephs Schumpeters og Ediths Penroses skipt miklu máli. 

Harvard háskólinn, sem var stofnaður 1908, var einn af fyrstu skólunum 
til að kenna stefnumiðaða stjórnun. Námskeiðið „Business Policy“ var 
skyldufag á öðru ári háskólanámsins. Menn eins og Albert Smith, Jr., C. 
Roland Christensen, Kenneth Andrews og Theodore Leavitt settu svip sinn á 
kennsluna. Þessir menn eru oft kenndir við „design“ skólann innan stefnu-
mótunarfræðanna (Mintzberg o.fl., 1998). 

Einnig er rakið að Igor H. Ansoff hafi sett sín fingraför á þekkingu um 
stefnu. Í flokkun Mintzbergs, Ahlstrands og Lampards er Ansoff (1965) 
nefndur sem aðalmaðurinn í „planning“ skólanum. Ghemawat skrifar að 
Ansoff hafi til að mynda gert ágreining við Theodore Levitt um svigrúm 
fyrirtækja til að skilgreina sig og möguleika sína til athafna. Þannig má segja 
að Ansoff hafi verið hófsamari og raunsærri en margur „hönnunar“ 
maðurinn á sviðinu. 

Eitt af því athyglisverðasta við yfirlit Ghemawats (2001) er að hann 
bendir á að fræðimenn og viðskiptaháskólar misstu frumkvæðið í þróun og 
hagnýtingu stefnumótunarfræðanna á sjöunda áratugnum og fram á áttunda 
áratuginn. Þetta gerðist samhliða stofnun ráðgjafafyrirtækja sem fóru að 
hagnýta þá þekkingu sem fram var kominn og pakka henni inn, oft með því 
að einfalda hlutina verulega. Þessi einföldu verkfæri töpuðu hins vegar 
verulega gildi sínu í olíukreppunni 1973. 

Við Harvard háskóla voru margir sem komu fram með gagnrýni á 
ráðgjafafyrirtækin og það var við þær aðstæður sem Michael E. Porter kom 
fram með sitt fyrsta stóra verk, bókina „Competitive Strategy“ (1980).  

Stefnuhugtakið í ljósi Porters 

Það má nálgast svar Porters við spurningunni um hvað stefna er með því að 
skoða bókina „Competitive Strategy“ nánar. Aðkoma hans að hugtakinu er 
markaðs- og samkeppnismiðuð. Porter segir í greininni „What is Strategy“ að 
tvennt þurfi til að skila fyrirtækjum hámarksárangri, annars vegar góðan 
rekstur þar sem mestu mögulegu í hagkvæmni í rekstri sé gætt og hins vegar 
stefnu sem gefi fyrirtækinu sérstöðu. Það er hagkvæmnin sem er nauðsynleg 
en ekki nægileg til árangurs í rekstrinu. Það er í raun stefnan sem ræður 
úrslitum. 
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Í grunninn, samkvæmt kenningum Porters, eru tvær leiðir til að ná og 
halda forskoti. Að vera með lægsta kostnaðinn af keppendum eða bjóða 
meiri ávinning en samkeppnisaðilarnir og fá þannig meiri framlegð af sölu 
vöru og þjónustu hvora leiðina sem farin er. Til að skilja þessa kosti er 
gagnlegt að þekkja hugmyndina um frammistöðufrontinn (Productivity 
Frontier). Frammistöðufronturinn er lýsandi fyrir bestu mögulegu útkomu, 
bæði ábata og afkomu, sem fyrirtæki geta náð að búa til á hverjum tíma 
(Porter, 1996). Þennan frammistöðufront má hugsa sér sem afkomu og 
árangursviðmið fyrir fyrirtæki. Hann endurspeglar stöðu bestu fyrirtækjanna 
og er þannig kjörviðmið fyrir fyrirtæki sem vill bera sig saman við þá bestu. 
Porter bendir einnig á að frammistöðufronturinn sé sífellt að hliðrast út 
vegna þess að fyrirtæki eru að ná sífellt meiri framleiðni með þeirri stöðugu 
nýbreytni og framþróun sem er í tækni, framleiðsluþáttum og stjórnunar-
aðferðum. 

Meginskilaboð Porters eru þau að til að halda stöðu sinni þá þurfa 
fyrirtæki sífellt að vera að bæta sig. En ef þau skortir stefnu og þar með 
sérstöðu þá verði samkeppnin þeim sífellt erfiðari. Möguleiki fyrirtækjanna til 
að halda virðisaukanum innan sinna vébanda fari þá þverrandi og afkoman 
verði eftir því. 

 
The more benchmarking companies do, the more they look alike. The more that 
rivals outsource activities to efficient third parties, often the same ones, the more 
generic those acitivities become. As rivals imitate one another’s improvements in 
quality, cycle times, or supplier partnerships, strategies converge and competition 
becomes a series of races down identical paths that no one can win. Competition 
based on operational effectiveness alone is mutually destructive, leading to wars 
of attrition that can be arrested only by limiting competition. (Porter, 1996, bls. 
64). 
 
Eina leiðin til að sporna við þessum örlögum fyrir fyrirtæki er að hafa 

stefnu sem vísar veginn að sérstöðu og viðvarandi góðu sambandi við 
viðskiptavininn. Áherslan þurfi að vera á það að bjóða viðskiptavinunum 
upp á tiltekna þjónustu og ávinning með sérstökum og stundum einstökum 
hætti. Eins og Porter segir: 

 
But the essence of strategy is in the activities – choosing to perform activitites 
differently or to perform different activities than rivals. Otherwise, a strategy is 
nothing more than a marketing slogan that will not withstand competition. 
(Porter, 1996, bls. 64). 
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Fyrirtæki geta náð stefnumiðaðri sérstöðu með ólíkum hætti. Porter 
dregur fram þrjá flokka og flokkarnir eru ekki gagnkvæmt útilokandi. Þessir 
flokkar eru a) sérsniðin vöru- og þjónustuaðgreining, b) aðgreining grunduð 
á tiltekinni þörf hóps viðskiptavina, og c) aðgreining á grundvelli aðgengis 
fyrir tiltekna hópa viðskiptavina. Kjarni málsins er: 

 
Whatever the basis – variety, needs, access, or some combination of the three – 
positioning requires a tailored set of activities because it is always a function of 
differences on the supply side; that is, of differences in activities. However, 
positioning is not always a function of differences on the demand, or customer, 
side. Variety and access positionings, in particular, do not rely on any customer 
differences. In practice, however, variety or access differences often accompany 
needs differences. (Porter, 1996, bls. 68). 
 
Með framangreint sem grundvöll og efnivið er Porter reiðubúinn að gefa 

koma með svör við spurningunni, hvað er stefna. Hann skrifar: 
 
Strategy is the creation of a unique and valuable position, involving a different 
set of activities. (Porter, 1996, bls. 68). 
 
Í nokkurn veginn beinni þýðingu má þar með segja að stefna sé sköpunin 

á einstakri og verðmætri stöðu [fyrirtækisins í umhverfi sínu] sem felur í sér 
öðru vísi snið athafna [en samkeppnisaðilarnir hafa]. 

Porter undirstrikar hins vegar að það sé ekki nóg að skapa sér þessa stöðu 
á einum tilteknum tímapunkti. Það þarf að viðhalda stöðunni og takast á við 
þau fyrirtæki sem leitast við að herma eftir fyrirtækinu. Það þarf einnig að 
huga að hlutfallslegri stöðu, þ.e. frammistöðufrontinum, bæði varðandi hag-
kvæmni og árangur af rekstrinum. 

Porter bendir einnig á að kjarninn í því að skapa sér stöðu sé að velja 
hvað fyrirtækið ætlar að gera og hvað það ætlar ekki að gera. Fyrirtækið 
verður að leggja áherslu á athafnir sem samrýmast sérstöðunni og velja frá 
þær athafnir sem gera það ekki. Það er einkum þrennt sem gefur tilefni fyrir 
þetta val. Í fyrsta lagi þarf valið að vera í samræmi við þá mynd sem 
fyrirtækið vill gefa af sér og það orðspor sem það sækist eftir. Í öðru lagi þarf 
að huga að samræmi og þá líka ósamræmi í athöfnunum og útfærslu virðis-
keðjunnar, þ.e. við framleiðsu vörunnar eða þjónustunnar og ráðstöfun 
framleiðsluþáttanna. Í þriðja lagi spilar inn í dæmið stjórnun, skipulag og 
eftirlitsþættir. Með þessu er Porter að bæta við svarið um hvað felist í stefnu: 

 
Strategy is making trade-offs in competing. The essence of strategy is choosing 
what not to do. Without trade-offs, there would be no need for strategy. Any 
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good idea could and would be quikly imitated. Again, performance would once 
again depend wholly on operational effectiveness. (Porter , 1996, bls. 70). 
 
Þetta er augljós skerping á því hvað felst í stefnu og er viðbót við skil-

greininguna sem gerð var grein fyrir hér að framan. Í umfjöllun sinni gengur 
Porter enn lengra og dregur fram mikilvægi þess að sjá tengslin milli þátta í 
einstökum aðgerðum og athöfnum fyrirtækisins. Hann segir að þegar 
fókusinn er á framleiðni og hagkvæmni í rekstri fyrirtækja þá sé athygli 
stjórnenda einatt skipt og bundin við einstaka þætti og aðgerðir. Með tilliti til 
stefnu er á hinn bóginn nauðsynlegt að vera með athyglina á heildinni, þ.e. 
samvali og samstillingu aðgerða og athafna. 

 
What is Southwest’s core competence? Its key success factors? The correct 
answer is that everything matters. Southwest’s strategy involves a whole system 
of activities, not a collection of parts. Its competitive advantage comes from the 
way its activities fit and reinforce on another. (Porter , 1996, bls. 70) 
Það er líka athyglisvert að sjá hvaða merkingu Porter leggur í orðið „fit“ 

eða samstillingu: 
 
The importance of fit among functional policies in one of the oldest ideas in 
strategy. Gradually however, it has been supplanted on the management agenda. 
Rather than seeing the company as a whole, managers have turned to “core” 
competencies, “critical” resources and “key” success factors. In fact, fit is a far 
more central component of competitive advantage than most realize. (Porter, 
1996, bls. 70). 
 
Það sem er undirstrikað hér eru skipulags- og samræmingarlögmál sem 

nauðsynlega þarf að hafa í heiðri og sem ávallt þurfa að vera í gagnvirkum 
takti við stefnu fyrirtækisins og þá stöðu sem það hefur valið að keppa að. Í 
þessu samhengi má minna umfjöllunina hér að framan þar sem bent var á að 
Porter kemur að fyrirtækinu utan frá og hans áherslur hafa jafnan gert mest 
úr ytri þáttum fyrirtækisins og aðstæðum þess á markaði. Þó er ljóst á 
umfjölluninni hér að framan að þegar kemur að árangursríkri stefnu þá er allt 
undir. Sagt á annan hátt, þá skiptir meginmáli að ná vel utan um allt sem 
fellur innan starfsramma fyrirtækisins. 

Eftir lestur á greininni „What is Strategy“ erum við nokkru nær um þau 
skilyrði sem stefna þarf að standast til að færa fyrirtækinu sérstöðu og 
árangur: 1) að hún skili fyrirtækinu sérstöðu í samkeppninni, 2) að allar 
athafnir séu í takti við stefnuna, 3) að stefnan hafi leitt af sér meðvitað og 
afgerandi val, 4) að samkeppnisforskotið sé grundað á 1., 2. og 3. stigs 
samstillingu, og 5) að bæði vænleiki og verjanleiki forskotsins eigi rót sína í 
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öllu athafnakerfi fyrirtækisins. Ef stefna fyrirtækis kemur vel út í þessu ljósi 
er hún líklegur leiðarvísir að varanlegum og árangursríkum farvegi fyrir 
fyrirtækið sem jafnframt hefur mikla þýðingu fyrir menningu og sjálfsmynd 
þess. 

Að lokum hnykkir Porter á svarinu við spurningunni um það hvað stefna 
er: 

 
What is strategy? We can now complete the answer to this question. Strategy is 
creating a fit among the company’s activitities. The success of a strategy depends 
on doing many things well – not just a few – and integrating among them. 
(Porter, 1996, bls. 75). 
 
Porter endar síðan greinina á því að ræða um þá staðreynd að það séu 

mörg dæmi um fyrirtæki og stjórnendur sem ekki nái að fóta sig í stefnu-
mótunarvinnu og stefnumiðaðri stjórnun. Hann bendir á að jafnan sé talið að 
mistökin megi rekja til þess að þeir nái ekki að grípa réttu tækifærin og þróa 
þá vöru og þjónustu sem eftirspurn er eftir. Þetta þarf ekki að vera rétt. Oftar 
en ekki er vandann að finna innan fyrirtækjanna og þá bæði vegna missýnar á 
það hvað raunverulega felist í samkeppni og stefnu fyrirtækis. Þessi missýn 
kemur til vegna þess að stjórnendur freistast oft til að fylgja tískustraumum í 
stjórnun. Vandinn er líka vegna þess að fyrirtæki gera mörg oft stór mistök – 
bæði við markmiðssetningu starfseminnar og útfærslu á skipulaginu. Porter 
lýkur greininni með ábendingum svo stjórnendur geti gert betur og staðist 
þær væntingar sem til þeirra eru gerðar. 

Lærdómur og Lokaorð 

Það má draga þann lærdóm af þessari yfirferð að stefna fyrirtækis er 
sannanlega bæði margrætt og flókið fyrirbæri, viðvarandi tengd því umhverfi 
sem fyrirtækið er í (ytra samhengið) og þeim innviðum, athöfnum og skipu-
lagi sem eru ráðandi um getu og færni fyrirtækisins (innra samhengið). 
Meginskilaboðin eru þau að það er stefna fyrirtækisins sem ræður úrslitum 
um árangur þess til lengri tíma. 

Öll umfjöllun í greininni hefur miðað að því að gefa lýsandi mynd af 
tilteknu framlagi Michaels E. Porters til þekkingar á stefnu fyrirtækis, en að 
sjálfsögðu ekki tæmandi mynd. Framlag Porters hefur auk þess verið sett í 
víðara samhengi og einnig í sögulegt ljós. Jafnframt fléttast inn í myndina 
afstaða og skilningur greinarhöfundar á fyrirbærinu (Runólfur Smári 
Steinþórsson, 2003, 2007). Það ber að hafa það í huga við lesturinn að verið 
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er að vinna með, segja frá og túlka kenningar Porters. Greinin er þannig í 
raun framhald á umfjöllun höfundar um framlag Porters (Runólfur Smári 
Steinþórsson, 2006). 

Þegar litið er yfir greinina og þann lærdóm sem má draga þarf jafnframt 
að hafa í huga markmiðið með greininni. Það er að gera það auðveldara fyrir 
lesandann að ná skilningi á hluta af því sem einn helsti fræðimaðurinn í 
stöðu- og staðfærsluskólanum svokallaða (positioning school) hefur sett fram 
um stefnuhugtakið. Greinin er þannig innlegg í það að gera lesandann færari 
um að átta sig á grundvallaratriðunum við stefnumiðaða stjórnun fyrirtækja. 
Sömuleiðis er greinin innlegg í þann ramma og þau viðmið sem höfð verða í 
huga við rannsóknir á stefnu fyrirtækja og stefnumiðaðri stjórnun þeirra. 
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Tillaga um atvinnustefnu 
 

Snjólfur Ólafsson 
Ingólfur Jökull Róbertsson 

 

Orðið atvinnustefna (industrial policy) hefur nokkuð skýra merkingu enda þótt 
engin almennt viðurkennd eða nákvæm skilgreining liggi fyrir. Segja má að 
atvinnustefna eða stefna í atvinnumálum sé stefna ríkisstjórnar varðandi 
mikilvæga þætti sem varða atvinnurekstur í landinu og getur það verið 
almenn stefna um atriði sem varða alla atvinnustarfsemi sem og stefna í 
ákveðnum atvinnugreinum. Greinin er þar með tillaga til ríkisstjórnar Íslands 
um atvinnustefnu. Það er kannski réttara að segja að greinin sé tillaga sem 
gæti verið umræðugrundvöllur fyrir ríkisstjórn eða aðra sem vinna að því að 
móta atvinnustefnu. 

Í greininni er stuðst við þá skilgreiningu að stefna (strategy, policy) sé lýsing á 
þeim árangri sem stefnt er að og leiðum sem fara á til þess að ná þeim 
árangir. Með öðrum orðum þá snýst stefna um markmið og leiðir. Tillaga um 
atvinnustefnu felur þannig bæði í sér tillögur um markmið og leiðir til að ná 
þeim markmiðum. 

Í gegnum tíðina hefur innihald atvinnustefna þróast á ýmsa vegu á Íslandi 
og í öðrum löndum. Sem dæmi má nefna stefnu varðandi millilandaviðskipti, 
nýsköpun og umfang hins opinbera, en einkavæðing er liður í hinu 
síðastnefnda. Við fjöllum ekki um þróun atvinnustefnu í þessari grein en vísa 
má á doktorsritgerð Gunnars Ágústs Gunnarssonar (1989) sem fjallaði um 
atvinnustefnu á Íslandi frá 1944 til 1974 og á Gunnar Helgi Kristinsson, 
Halldór Jónsson og Hulda Þóra Sveinsdóttir (1992) þar sem farið er yfir sögu 
atvinnustefnu frá árunum 1959 til 1991 og samband atvinnustefnu og 
stjórnvalda skoðað. 

Varla verður sagt að ríkisstjórn Íslands hafi nokkurn tíman haft það sem 
mætti kalla heilsteypta atvinnustefnu, enda þótt flestar eða allar ríkisstjórnir 
hafi haft skýra stefnu varðandi einhver atriði sem falla undir atvinnustefnu. 
Stjórnvöld hafa nokkrum sinnum staðið fyrir mótun atvinnustefnu, sjá t.d. 
ritið Mótun atvinnustefnu (Umhverfisráðuneytið, 1990), en oft hefur fókusinn 
verið nokkuð þröngur, t.d. á byggðastefnu. Við greiningu á stefnu 
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stjórnmálaflokkanna fyrir Alþingiskosningarnar 2009 kom í ljós að atvinnu-
stefna þeirra var mjög óljós að mörgu leyti, sjá meistararitgerð Ingólfs Jökuls 
Róberssonar (2009). 

Við greiningu og lýsingu á atvinnustefnu beitum við verkfærum og 
aðferðum sem hafa verið þróaðar í sambandi við mótun, lýsingu og 
framkvæmd stefnu fyrirtækja og stofnana, sjá Snjólf Ólafsson og Ingólf Jökul 
Róbertsson (2009). Segja má að kjarninn í þessari nálgun felist í fjórum 
atriðum: 

 
• Að skilgreina málaflokka. 
• Að draga fram markmið sem geta verið almenn eða sértæk, skýr 

eða óljós, yfirmarkmið eða undirmarkmið. 
• Að draga fram verkefni og ákvarðanir. Verkefnin geta verið lítil 

sem stór og ákvarðanir af ýmsum toga. 
• Að nota stefnukort til að sýna samhengi og rökstuðning. 

 
Rétt er að benda á að með málaflokkum er afmarkað yfir hvaða þætti 

atvinnustefnan nær. Hin atriðin, markmið, verkefni, ákvarðanir og 
stefnukort, sýna hvert innihald stefnunnar er. 

Meginsjónarmið varðandi stefnuna 

Við leggjum til að atvinnustefna ríkisstjórnarinnar snúist lítið sem ekkert um 
einstakar atvinnugreinar og þeim mun síður um einstök fyrirtæki. Atriði 
atvinnustefnunnar eiga þannig að vera almenn atriði sem að vísu geta komið 
misjafnlega mikið við einstakar atvinnugreinar. 

Meginsjónarmiðið er þar með að lög og reglur séu eins almennar og 
kostur er, en snúist ekki um einstakar atvinnugreinar eða fyrirtæki. Á því geta 
verið einhverjar undantekningar, m.a. þessar: 

 
• Lög og reglur um nýtingu tiltekinna auðlinda beinast í 

einhverjum tilvikum að einstökum atvinnugreinum, en við 
leggjum til að reynt sé að hugsa málin þannig og útfæra að lög 
og reglur snúist um auðlindirnar frekar en fyrirtækin. 

• Það er eðlilegt að ljúka við mál sem varða einstök fyrirtæki eða 
atvinnugreinar og eru í slíkum farvegi. Nefna má viljayfirlýsingu 
varðandi álver á Bakka sem dæmi. Unnið verði að því að móta 
almenn lög og reglur sem leysa slíkt af hólmi, m.a. með því að 
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setja lög og reglur um fjárfestingar erlendra fyrirtækja hér á landi 
(og hefðu gert sérstakan samning við Alcoa óþarfan). 
 

Þessi tillaga er í takt við þróun síðustu áratuga og líklega myndu flestir eða 
allir þingmenn styðja hana. Einnig má ætla að flest samtök atvinnulífsins 
styðji þessa tillögu. Hún verður því ekki rökstudd hér. Af þessu leiðir að í 
greininni er lítið um einstakar atvinnugreinar, svo sem ferðaþjónustu, 
landbúnað og hugbúnaðargerð. 

Afmörkun atvinnustefnu og málaflokkar 

Stefna í atvinnumálum hlýtur að vera nátengd stefnu í öðrum málaflokkum, 
t.d. umhverfismálum, menntamálum og jafnréttismálum. Í tillögum okkar er 
einkum fjallað um það sem má líta á sem kjarnann í atvinnustefnu en minna 
um atriði sem má hvort sem er líta á sem lið í atvinnustefnu eða fella undir 
aðrar stefnur. Eðli málsins samkvæmt eru fæstir málaflokkar skýrt afmarkaðir 
og sumir betur skilgreindir en aðrir. 

Í töflu 1 er listi yfir þá málaflokka sem við leggjum áherslu á. Þar kemur 
jafnframt fram með almennu orðalagi hverjar helstu tillögur okkar eru, en 
sumt af því er útskýrt betur síðar í greininni. Í einstaka tilvikum hefði mátt 
setja tiltekna tillögu í annan málaflokk en gert er, sem dæmi þá getur tillaga 
um kvótakerfi fallið undir sjávarútveg eða náttúruauðlindir. 
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Tafla 1. Helstu málaflokkar atvinnustefnu fyrir Ísland árið 2009 
Málaflokkur Tillögur greinarhöfunda 

Almenn atriði Umfang ríkisrekstrar takmarkist að mestu við þætti þar 
sem ekki eru forsendur fyrir eðlilega samkeppni. 
Skattaumhverfi verði sambærilegt við skattaumhverfi í 
hinum Norðurlöndunum. 
Ríkið hafi lítil afskipti af starfsemi fyrirtækja, nema því 
sem varðar almannahag. 
Markvisst verði unnið að því að lög, reglur og eftirlit 
geti stuðlað að því að einstaklingar og fyrirtæki geti 
treyst viðskiptum við fjármálafyrirtæki. 

Ísland og 

umheimurinn 
Unnið verði hratt að því að gera gjaldeyrisviðskipti 
frjáls. Tímabundið verði sérstaklega stuðlað að 
gjaldeyrissparnaði og öflun gjaldeyris. 
Frelsi í alþjóðaviðskiptum og alþjóðasamskiptum verði 
mikið. 
Stefnt sé að aðild að Evrópusambandinu og upptöku 
evru. 

Nýsköpun og 

menntun 
Ríkið styðji vel við nýsköpun, rannsóknir og menntun á 
ýmsa vegu. 

Náttúrauðlindir og 

umhverfismál 
Við nýtingu auðlinda verði þessi meginsjónarmið: 
Skýrar og almennar reglur; Sjálfbær nýting eins og unnt 
er og góð umgengni við náttúruna; Þjóðin njóti 
auðlindanna. 
Áframhaldandi virkjun jarðvarma og fallvatna verði 
leyfð, en í samræmi við rammaáætlun og að uppfylltum 
reglum um umhverfisvernd. 
Sjálfbærar veiðar verði leiðarljós við ákvarðanir er varða 
nýtingu lífríkis sjávar. Einnig verði tekið tillit til 
umhverfissjónarmiða í ríkari mæli en nú er gert. 

Sjávarútvegur Kvótakerfi í fiskveiðum verði að mestu óbreytt en 
unnið að því að endurbæta það og ná betri sátt um það. 
Smátt og smátt verði sérreglur að mestu afnumdar. 

Orkufrekur 

iðnaður og stóriðja 
Almennar reglur gildi um öll iðnfyrirtæki, hvort sem 
þau eru íslensk eða erlend. Ríkisvaldið hafi sem minnst 
áhrif á stofnun og rekstur einstakra fyrirtækja. 
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Markmið atvinnustefnu 

Hér er sett fram tillaga um helstu markmið atvinnustefnu fyrir Ísland. 
Markmiðin eru flokkuð í þrennt. Fyrst eru markmið sem eru bæði 
langtímamarkmið og meginmarkmið. Síðan eru tilgreind markmið sem líta 
má á sem undirmarkmið og að lokum tímabundin markmið. Samhengi 
markmiðanna er sýnt með stefnukorti á mynd 1. 
 
Tillaga um meginmarkmið sem jafnframt eru langtímamarkmið: 

• Að atvinnuleysi sé lítið. 
• Að „góðum“ störfum fjölgi mikið. 
• Að rekstrarumhverfi fyrirtækja sé gott og stöðugt. 
• Að tekið sé mið af sjálfbærni við nýtingu auðlinda og sátt við 

umhverfið. 
• Að á Íslandi sé kraftmikil nýsköpun. 

 
Tillaga um undirmarkmið, þ.a. markmið sem stuðla að einhverjum 
meginmarkmiðanna: 

• Að á Ísland sé stöðugur gjaldmiðill. 
• Að Ísland verði aðili að Evrópusambandinu og taki upp evru. 
• Miklar rannsóknir og góð menntun. 

 
Tillaga um skammtímamarkmið sem rétt er að leggja áherslu á meðan þjóðin 
vinnur sig út úr erfiðu efnahagsástandi: 

• Að vextir lækki mikið og hratt. 
• Að bankakerfið geti veitt eðlilega bankaþjónustu. 
• Að störfum fjölgi og atvinnuleysi minnki hratt. 

 
Að lokum nefnum við nokkur markmið sem eru af ýmsum ástæðum 
áhugaverð án þess að við viljum gera þau að tillögu okkar. 

• Að ferðamönnum fjölgi, sérstaklega á öðrum tímum en 
aðalferðamannatímanum. Þetta er í sjálfu sé göfugt markmið 
sem hefur oft verið dregið fram í umræðunni síðustu áratugi. 
Spurning er hvort þetta sé of sértækt til að vera eitt af 
markmiðum ríkisstjórnar. 

• Að hvalastofninn sé nýttur á sjálfbæran hátt. Segja má að þetta 
sé sjálfgefin afleiðing eða hluti af markmiðinu um sjálfbæra 
nýtingu lífríkis sjávar og því óþarfi að taka það fram. Það væri 
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hins vegar erfitt að rökstyðja hið gagnstæða, þ.e. að nýta ekki 
þessa auðlind. 

• Að tækifæri einstaklinga á vinnumarkaði og umbun sé óháð 
kynferði og þjóðerni. Væntanlega eru allir sammála um þetta 
markmið en spurning hvort þörf sé á að taka þetta fram, m.a. 
vegna þess að um þetta gilda lög. Það er hæpið að gera það að 
einu markmiðanna í atvinnustefnu að farið sé að lögum. 

Verkefni og ákvarðanir 

Almennt ríkir meiri samstaða um markmið sem stefnt er að heldur en leiðir 
að þeim markmiðum. Segja má að lýsing á leiðunum felist að miklu leyti í 
lýsingu á ákvörðunum og verkefnum sem tillaga er gerð um en 
undirmarkmið gegna einnig svipuðu hlutverki. Því má líklega segja að í 
þessum kafla sé umdeildasti hluti tillögu höfunda um atvinnustefnu. 

Byrjum á því að nefna helstu verkefni sem lagt er til að verði unnin og 
ákvarðanir eftir málaflokkum. Síðan sýnum við verkefnin, ákvarðanirnar og 
markmiðin í samhengi með stefnukorti á mynd 1. Að lokum fjöllum við 
nánar um sum verkefnanna og ákvarðananna. 

Tafla 2. Verkefni og ákvarðanir sem gerð er tillaga um 
Málaflokkur Verkefni og ákvarðanir 

Almenn atriði Ríkisstjórn vinni að því með Seðlabankanum og 
fleirum að vextir lækki og gjaldeyrishöftum verði 
aflétt. 
Ákveðið verði hvaða átaksverkefni (mannaflsfrekar 
framkvæmdir) verði ráðist í. 

Ísland og 
umheimurinn 

Unnið verði að því að Ísland verði aðili að ESB. 
Ákveðið að stefnt skuli að því að taka upp evru sem 
gjaldmiðil. 

Náttúrauðlindir Lokið verði við gerð rammaáætlunar um virkjanir. 
Nýsköpun og 
menntun 

Semja ný lög og setja reglugerðir um skattaumhverfi 
nýsköpunar. 

Sjávarútvegur Vinna að tillögum um breytingar á kvótakerfinu. 
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Samhengi tillögunnar lýst með stefnukorti 

Á mynd 1 eru þau markmið og verkefni sem nefnd hafa verið að framan sett 
í semhengi á stefnukorti. Stefnukorti er ætlað að lýsa meginatriðum stefnu 
þar sem ör táknar einfaldlega „stuðlar að“. Algengast er að einungis markmið 
séu á stefnukortum en hér er farin sú leið að hafa verkefni og ákvarðanir þar 
líka. Markmiðin eru í sporöskjum en kassarnir innihalda aðgerðir. Yfirleitt 
eru það sem kalla má meginmarkmið eða æðstu markmið höfð ofarlega og 
stefnukortið sýnir þannig hver eru lykilatriði til að ná þeim markmiðum. 

 
 
Mynd 1. Tillögu um atvinnustefnu lýst með stefnukorti 
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Nánari umfjöllun um nokkur mikilvæg atriði 

Í þessum kafla skoðum við nokkur atriði sem þarfnast frekari útskýringar, 
m.a. vegna þess að um þau eru skiptar skoðanir. 

ESB og evran 
Einn liður í tillögum höfunda – og líklega umdeildasta atriðið – er að Stefnt sé 
að aðild að Evrópusambandinu og upptöku evru. Meginrökin fyrir því eru að eina 
leiðin til þess að ná markmiðinu um að Rekstrarumhverfi fyrirtækja sé gott og 
stöðugt sé að hætta að nota íslensku krónuna, að evran sé þá eini raunhæfi 
valkosturinn og að evran verði ekki tekin í notkun án inngöngu í ESB. Færa 
má rök fyrir þessu í nokkrum skrefum: 
 

1.  Fjölmargir, meðal annars fræðimenn, samtök atvinnulífsins og 
stjórnendur fyrirtækja, hafa látið í ljós þá skoðun um margra ára 
skeið að það væri ómögulegt að ná stöðugleika í rekstrarumhverfi 
íslenskra fyrirtækja með svo litlum gjaldmiðli sem íslenska krónan er. 
Eftir hrunið haustið 2008 og fall krónunnar í kjölfarið, með 
skelfilegum afleiðingum fyrir einstaklinga, fyrirtæki, sveitarfélög og 
ríkið eru sennilega flestir sammála því sjónarmiði að það sé 
nauðsynlegt að leggja niður krónuna. Það verður þó að gera ráð fyrir 
því að það verði ekki gert á skemmri tíma en 2-5 árum. Sú skoðun 
að hægt sé að ná stöðugleika með íslensku krónuna sem gjaldmiðil er 
ótrúverðug í ljósi reynslu síðustu áratuga. 

2.  Ef taka á upp aðra mynt en krónuna þá blasir við að sú mynt á að 
vera evra. Helsta ástæða þess er að meirihluti viðskipti landsins er 
við „evrulönd“ og við erum hluti af evróska efnahagssvæðinu. 
Hugmyndir um að taka upp norsku krónuna, bandaríkjadal eða aðra 
mynt virðast óraunhæfar með öllu. 

3.  Flestir sérfræðingar (fræðimenn, embættismenn og fleiri) telja að það 
sé óraunhæft að taka upp evru án þess að ganga í ESB fyrst. 
Vissulega hafa nokkrir sérfræðingar fært rök fyrir því að það væri 
möguleiki, en sú röksemdafærsla hefur fengið lítinn hljómgrunn. 

 
Nú má velta því fyrir sér hvort það sé skynsamlegt að ganga í 

Evrópusambandið jafnvel þótt viðurkennt sé að það væri sú leið sem væri 
líklegust til að stuðla að stöðugleika. Á undanförnum árum hafa margir 
fjallað um þetta mál meðal annars Alþingi og hagsmunasamtök og um það 
verið fjallað í doktorsritgerðum. Skoðanir eru mjög skiptar um flest sem 
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varðar málið. Hér verður ekki fjallað nánar um alla kosti og galla við aðild að 
Evrópusambandinu enda munu þau mál öll skýrast verulega á næstu 
mánuðum. 

Fallvötn, jarðhiti og nýting orkunnar 
Ætla má að það verði tekist á um virkjun fallvatna og jarðhita á næstu árum, 
sama hvaða leiðir verða farnar og hvaða ákvarðanir verða teknar. Fyrir því 
eru í grundvallaratriðum tvær ástæður. Sú fyrri er að tvö meginsjónarmið 
togast á, annars vegar að vernda umhverfið og hins vegar að nýta þessar 
orkuauðlindir. Sú seinni er að tekist er á um hagsmuni, meðal annars milli 
jarðeigenda og þeirra sem vilja virkja. Stefna um þennan málaflokk felur ekki 
í sér úrskurð um hvað eigi að virkja og hvernig eigi að nota orkuna. Við 
setjum hér fram tillögur sem fela í sér eftirfarandi meginatriði: 
 

• Það er mikilvægt að halda áfram að virkja fallvötn og jarðorku, 
m.a. til að skapa störf og afla gjaldeyris, en það er ekki sama 
hvernig það er gert og kapp er best með forsjá. 

• Við virkjun fallvatna og jarðorku þarf að taka tillit til umhverfis-
sjónarmiða í víðum skilningi. Því er mikilvægt að ekki verði farið 
í framkvæmdir nema að tilheyrandi yfirvöld hafi gefið leyfi til 
þess, meðal annars skipulagsstofnun. Mikilvægt er að ljúka gerð 
rammaáætlunar um virkjanakosti og að endurnýja þá áætlun eftir 
þörf. 

• Stjórnvöld hafi sem minnst áhrif á einstakar virkjana-
framkvæmdir eða hvernig orkan sé notuð. Stjórnvöld setji 
almennar reglur og fylgi þeim eftir. Þannig geta til þess bærar 
stofnanir leyft (veitt tilskilin leyfi) eða meinað þeim að virkja 
sem vilja það, en þær taka ekki ákvörðun um að farið verði í 
tiltekna virkjun eða hafa frumkvæði að því. Sem dæmi um 
afleiðingu af þessu er að fréttamenn hefðu enga ástæðu til að 
spyrja ráðherra hvort það ætti að byggja álver á Bakka. 

• Vinna þarf að því að gera lög og reglugerðir um auðlindagjald 
sem skýrastar og bestar. Best er að sem flest af lögum og 
reglugerðum verði almennar og gildi um allar auðlindir. Það 
mun þó þurfa að setja sérstök lög um ýmsar auðlindir svo sem 
fiskistofna, fugla, fallvötn og jarðvarma. Hér er ekki gerð tillaga 
um hvað ætti að felast í þessum lögum. 
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Sjávarútvegur 
Enda þótt kvótakerfið í sjávarútvegi sé umdeilt og hafi ýmsa galla þá verður 
ekki séð að annars konar kerfi en kvótakerfi myndi skila betri árangri. Það er 
æskilegt að gera ýmsar breytingar á kerfinu, en tillaga höfunda er að það verið 
ekki gerðar umtalsverðar breytingar á kvótakerfinu. 

Segja má að tveir þættir varðandi kvótakerfið vegi þyngst varðandi 
breytingar, annars vegar ýmislegt sem hefur áhrif á hverjir megi veiða og hins 
vegar hve hátt auðlindagjald er greitt. 

Ýmis útfærsluatriði hafa áhrif á hverjir fá að veiða og hve mikið, t.d. 
byggðakvóti, strandveiðar, framsal kvóta og kvótaleiga. Hér er mælt með að 
það verði stuðst við almennar reglur í sem ríkustum mæli og lítið um 
breytingar. Þetta er m.a. í ljósi þess að stöðugt rekstrarumhverfi sé æskilegt 
og að ríkið skipti sér lítið af rekstri einstakra fyrirtækja. 

Nú greiða útgerðarmenn lágt auðlindagjald. Ein útfærsla af auðlindagjaldi 
eru kvótakerfi með fyrningum. Enda þótt annar höfundur greinarinnar hafi 
sett fram tillögu um kvótakerfi með fyrningum (Snjólfur Ólafsson, 1992) þá 
er ekki mælt með því við núverandi aðstæður að stíga róttæk eða stór skref í 
átt að kvótakerfi með fyrningum. Bæði eru aðstæður þannig í þjóðfélaginu að 
mikilvægt er að auka sátt og minnka ósætti og eins eru óvissuástand svo 
mikið að forðast ber að auka óvissuna. Lagt er til að ríkisstjórnin vinni 
tillögur sem miða að því að gerðar verði breytingar á tímabilinu 2011-2013 
og þá með sem víðtækastri sátt.  

Umfang ríkisrekstrar og afskipti af einkarekstri 
Um þennan málaflokk er lítið hægt að segja án þess að í því felist pólitískar 
skoðanir. Í tillögu okkar er lagt til að farin verði „hin Skandinavíska leið“ ef 
svo má að orði komast. Það er sem sagt lagt til að á Íslandi verði öflugt 
velferðarkerfi en markaðslögmálin fái að njóta sín þar sem forsendur eru fyrir 
eðlilegri samkeppni. Rökin fyrir þessu eru að við tilheyrum þessum 
menningarheimi og að óvíða er velmegun meiri. 

Lokaorð 

Í greininni er kynnt tillaga um atvinnustefnu fyrir Ísland. Tillagan er hvorki 
hugsuð þannig að ríkisstjórn eða aðrir ættu að gera hana að sinni eins og hún 
er sett fram heldur er hún hugsuð sem gagnlegur útgangspunktur í vinnu við 
mótun atvinnustefnu. Í tillögunni er ekki gerð tilraun til útfærslu á atriðum 
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heldur reynt að draga fram meginatriði, setja þau sem skýrast fram og gefa 
sem besta heildarmynd af atvinnustefnunni. 

Tillagan byggist á rannsóknum höfunda allt frá því á seinni hluta 9. 
áratugarins (rannsóknir Snjólfs sem tengdust fiskveiðistjórnun) til ársins 2009 
(meistararitgerð Ingólfs og fleira). Stefna í atvinnumálum hlýtur alltaf að 
endurspegla að einhverju marki viðhorf þeirra sem setja hana fram en 
höfundar hafa lagt sig fram um að halda persónulegum skoðunum frá 
greininni. Einnig er reynt að hafa sem minnst af því sem mætti fella undir 
stjórnmálaskoðanir eða hagsmunagæslu í tillögunum. Þess í stað er reynt að 
byggja tillögurnar á reynslu Íslendinga og annarra þjóða sem kemur fram í 
greinum, skýrslum og mörgu öðru. Sömuleiðis er tekið mið af því hvað 
stjórnmálaflokkar, hagsmunasamtök og fleiri hafa lagt til og barist fyrir. 

Eitt meginframlag greinarinnar er væntanlega að afmarka innihald 
atvinnustefnu og gefa heilsteypta mynd af henni, einkum með því að 
skilgreina málaflokka og markmið og sýna samhengi með stefnukorti. Reynt 
er að hafa sem minnst af orðalagi sem má skilja og túlka á marga vegu en þó 
er nauðsynlegt að hafa eitthvað af slíku einkum til þess að draga fram 
samhengi og gefa heildarmynd. Það vill oft einkenna texta um atvinnustefnu 
eða atvinnumál að hann sé mjög óskýr og loðinn. 

Tillagan sem kynnt er hér fjallar lítið um einstakar ákvarðanir eða 
aðgerðir. Hún fjallar einnig lítið um einstakar atvinnugreinar eða einstök 
fyrirtæki. Það er einmitt mikilvægur þáttur í tillögunni að atvinnustefna fyrir 
Ísland (atvinnustefna ríkisstjórnarinnar) ætti einkum að fela í sér almenn 
atriði sem gildi um allar atvinnugreinar og öll fyrirtæki en ekki um einstök 
fyrirtæki. Í þessu felst t.d. að ráðherrar ættu ekki að beina háum upphæðum 
af skattfé í tilteknar atvinnugreinar. Í þessu felst einnig að fréttamenn hafi 
enga ástæðu til að spyrja ráðherra hvort hann vilji að það verði byggt álver á 
Bakka. 

Líta má á greinina á tvo vegu. Annars vegar má líta á greinina sem tilraun 
til að draga saman og lýsa meginatriðum varðandi tillögur og hugmyndir um 
hvað ætti að vera í atvinnustefnu fyrir þjóðina sem er þá innlegg í fræðilega 
greiningu og umfjöllun. Hins vegar má líta á greinina sem hagnýta í þeim 
skilningi að stjórnmálamenn og aðrir geta notað hana sem umræðugrunn við 
mótun atvinnustefnu. Það er von höfunda að hún verði til einhvers gagns. 
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Monetary Policy During Financial Crisis: 
A Comparative Analysis1 

 

Snæfríður Baldvinsdóttir 

 

The main research question relates to the impact of tight monetary policy during financial crisis: The 
case of Iceland will be studied with reference to the Thai and Brazilian experience. 

 
A general consensus reigns among economists that The Great Depression of 
the 1930s was first and foremost a product of policy mistakes that could 
have been avoided if economic advisers had only been better informed. The 
lessons learned from the Great Depression thus marked the birth of a new 
field within economics; a field which drew its lessons from the great disaster 
and introduced a new role for government. Government was not only 
supposed to intervene at times like these but to take on a pro-active role to 
make sure that this kind of disaster would never happen again.  

A deal was made between the free market enthusiasts and those who had 
lost their faith in the wonders of the free market, which allowed countries to 
pursue both free-market and full-employment policies, while ensuring that 
recessions could be tamed and hopefully prevented. This deal has been 
named the Keynesian compact, after the great founder of macroeconomics 
(Krugman, 2008).  

One of the controversial issues to emerge in economics in recent times, 
in particular in the aftermath of the Asian financial crisis in the ‘90s, has 
concerned the appropriate role of monetary policy and interest rates, in 
particular. A common aspect of all modern financial crisis is the depreciation 
of the local currency. Confronted with sharply depreciating currencies, crisis 
countries need to tread warily between two seemingly opposing objectives: 
on the one hand, to limit the currency depreciation, in order to limit the 
increase in foreign currency debt exposure; and on the other hand, to 
prevent the economy from weakening more than necessary (Basurto & 
Gosh, 2000).  

                                                                          
1  Please note that this is an abbreviated version of a longer and more detailed analysis on 

the above mentioned subject - SB 
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These emerging market economies that have looked for financial support 
from the „international lender of last resort”, i.e., the IMF, have had to adapt 
to the Fund’s crisis policy prescription. That recipe seems to be almost the 
exact opposite of the deal made with the Keynesian compact and much 
more akin to the „bad“policies of the 30s. Hence much of the economic 
debate in the aftermath of those crises has circled around the monetary 
policy recommended by the IMF. The Fund’s sort of “one size fits all” 
remedy of tight monetary policy and fiscal austerity, has been blamed for 
turning financial panic into full blown crisis. The defenders of the IMF argue 
that interest rate hikes are necessary to stop the slide in the values of 
currencies. Furthermore, that despite temporary, but harmful effects on 
economic activity, an interest hike will cause less harm than if currency 
depreciation is not stopped (Gerber, 2005).  

Iceland is the newcomer on this IMF– list of countries being tested by 
that prescription. Iceland, conventionally grouped with the developed 
economies, faces a crisis on an unprecedented scale, measured in terms of its 
small economy. The IMF, true to its mission, has made the stabilization of 
the currency through monetary contraction (and capital controls) one of the 
priorities of the program. Many locals have questioned the appropriateness 
of this contractionary approach, failing to see how high interest rates may 
serve an economy that is going through a severe depression. Can higher 
interest rates restore confidence and strengthen the currency in an economy 
that is facing exchange rate shock? And in addition, inflation shock, asset 
price shock, income shock and employment shock (IMF, 2008). What are 
the effects of tight monetary policy under those circumstances? And what 
are the costs?  

Those questions do not lead to clear cut answers. In fact, the linkage 
between higher interest rates and the exchange rate during a crisis, remains 
one of the most debated issues in modern economics. Economists seem to 
line up in two opposing factions. Does tighter monetary policy strengthen 
the currency at all times, or does it depend on the circumstances? Then, what 
are those circumstances? And what is the macroeconomic cost of high 
interest rates, i.e. what is the trade-off between appreciation and a weaker 
economy (Furman & Stiglitz, 1998)?  

The objective of this paper is to provide an overview of the literature and 
of the debate concerning the question of the appropriate monetary policy in 
the aftermath of a crisis. We will explore the general relationship between 
monetary policy and currency stabilization. In particular, we will consider the 
two opposing views regarding the impact of tight monetary policies on the 
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exchange rate, during financial crisis. We will then identify the important 
factors affecting the objective of nominal appreciation/stabilization, and 
evaluate their relative significance.    

The Relationship between Interest Rates and the Exchange 
Rate  

Under normal circumstances tight monetary policy is meant to restrain 
inflationary pressures, reducing the level of activity in the economy, by 
raising the cost of consumption and investment. In this way, higher interest 
rates compress demand and investment and raise savings and hence, 
decrease the need to borrow from abroad. This effect is relatively 
straightforward and well known in the traditional macroeconomic doctrine 
(Árnason, 2006). Furthermore, increasing the interest rate differential with 
respect to the rest of the world has also the side-effect of strengthening the 
local currency. Higher interest rates may create an additional incentive to 
finance investment through short term foreign borrowing, although this 
effect is somehow less straightforward (ibid, 2006). 

On the other hand, in the aftermath of a crisis, the relationship between 
interest rate and the exchange rate becomes shrouded with uncertainties. The 
“all else being equal” factors, i.e., holding constant the future exchange rate 
and the inherent risk factor, become more relevant, making further 
examination as to the underlying causes of the crisis, necessary. Similarly, 
when we take away the assumption of “all else being equal”, a new problem 
emerges - that of endogeneity. This makes it difficult to identify the 
independent impact of the interest rate on exchange rates, since there are 
various other factors likely to cause an exchange rate to depreciate, as well as 
interest rates to rise. This endogeneity of domestic interest rates, with respect 
to other factors affecting expectations, may lead to false statistical results and 
obscure the ceteris paribus impact of interest rates on exchange rates (Gould & 
Kamin, 2000). In fact, the field’s limited success in establishing significant 
and stable results with regard to the link between the two variables can partly 
be explained by this problem of endogeneity and the different circumstances 
each time (ibid, 2000).  

Proponents of tight monetary policy maintain that high interest rates are 
necessary to change beliefs of investors, regarding monetary authorities’ 
determination to stabilize the exchange rate. High interest rates change 
expectations towards stronger future currency and also prevent exchange 
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rate appreciation from taking place via increased inflation. Opponents, on 
the other hand, argue that this signaling of credibility is not believable, if the 
cost of implementing the tight policy is too high. Instead of increasing 
credibility, it would, on the contrary reduce credibility, due to doubts about 
its sustainability (Goldfajn, 2002). This implies that the eventual success of 
tight monetary policy rests on the relative gain and cost trade-off between 
high interest rates and a weak currency. In the view of the main critics of 
tight monetary policy in the aftermath of crisis, the cost in terms of a weaker 
economy, are certainly higher than the gains (see Furman & Stiglitz, 1998; 
Radelet & Sachs, 1999). „Higher interest rates increase the debt-service 
burdens for firms, lower loan performance, add to pressures on the banking 
system and thereby further raise the prospect of financial collapse and 
external debt default” (Goldfajn, 2002, p. 36). All of this would have the 
effect of further undermining investor confidence and thereby, have a 
depressive effect on the currency value.  

The economic profession is divided, when it comes to the relative 
importance of the many factors, potentially influencing this relationship 
between the interest rates and exchange rates. Yet, all these potential 
explanatory factors have one common thread running through them all: 
Vulnerability. As Furman and Stiglitz point out (1998), causes and 
vulnerability should not be used synonymously, since causes are factors, that 
increase an economy’s vulnerability, and, rather than being absorbed by the 
economy will be translated into a crisis. If asking how vulnerable an 
economy is to the various shocks, one can identify those causes with the 
highest probability of leading to a crisis. Although there are often a variety of 
causes contributing to a crisis, and in fact one of the most challenging tasks 
is to disentangle one from the other, one central explanatory cause affecting 
the vulnerabilities of countries concerns the concept of creditworthiness.  

Although many factors can explain a country’s creditworthiness and even 
more factors can explain perceived creditworthiness, a country’s ability to pay 
its debts, must weigh heavily in that regard. An indebted country must surely 
be more vulnerable to investors’ appraisal of a country’s creditworthiness 
than a creditor country. Thus, if the effectiveness of implementing tight 
monetary policy to stabilize a currency crisis depends, to a certain extent, on 
the underlying causes of the crisis, then this indebtedness needs to be 
examined further. Otherwise, how can policy-makers distinguish between 
those countries likely to suffer more from interest rates hikes, and those that 
are more vulnerable to currency depreciation? Here an empirical study of the 
evidence is called for.   
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The Empirical Evidence: East Asia and Latin America 

Although financial crisis are often said to be the same everywhere in terms of 
their consequences, in the clear abstract world of theory, there are generally 
considered to be two kinds of crisis, in terms of their causes: The deserved 
one and the undeserved one. The typical balance of payment crisis generally 
falls into the first category, often considered to be an inevitable consequence 
of acute macroeconomic imbalances, such as hyperinflation or current 
account – or fiscal deficits. The undeserved kind, more generally has less 
direct origin in the country’s macro economy, but rather in the sentiments of 
the markets – inflicting undeserved consequences upon an otherwise healthy 
economy. One of the main differences between the two lies in the source of 
the country’s credit.  

The most relevant example of this simplistic division comes from 
comparing the nature of the crisis in Latin-America in the 1980s and in the 
East-Asian countries in the late 1990s. Before the heyday of capital 
liberalization, often the only means for developing countries to finance their 
consistent gap between national expenditures and national income, was to 
either borrow from foreign banks or to harness the printing press, resulting 
in large public sector debt, current account deficits and high and increasing 
rate of inflation. This is a scenario which in fact characterized many Latin- 
American countries in the 1980s. At the end of the lost decade, and after a 
series of economic policy reforms, that all leaned towards increased market 
orientation and integration into international financial markets, the nature of 
this continent’s crisis changed somehow (such as the Mexican crisis in the 
mid-1990s). Nevertheless, monetary tightening kept its place as a 
multipurpose weapon in Latin America, against not only the ever-present 
vicious cycle of inflation and exchange rate depreciation, but simultaneously 
to cool down the economy, limit imports and improve the balance of 
payment, which was meant to improve investors’ confidence (Gould & 
Kamin, 2000).   

The East –Asian crisis in the 1990s’, on the other hand, took place in a 
different environment. With financial markets fully liberalized and 
unrestrained inflow of foreign capital, this crisis is more generally grouped in 
the undeserved category, since, as contended by Furman and Stiglitz, „none 
of the most important determinants of previous crisis were found in these 
countries’ macroeconomic aggregates” (1998, p. 4). Asian economies, in 
contrast to the Latin American economies, had gained a reputation for low 
inflation and prudent monetary and fiscal policy. In fact, the East –Asian 
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crisis changed the economic models used to predict financial crisis, although 
the field is far from being unanimous on which economic indicators to look 
for. But most models, completed prior to the East Asian crisis, were based 
on the relationship between macroeconomic aggregates and capital flow 
data; indicators that would not have predicted the Asian crisis. „The 
economic indicators were simply not that worrisome” (ibid, 1998, p. 46).  

With the onset of the Asian crisis the focus shifted from the traditional 
macroeconomic fundamentals to a new explanatory variable, which was 
thought to have strong predictive abilities, i.e. short term- debt. Furman and 
Stiglitz show that all the Asian crisis countries had a ratio of short- term debt 
to reserves above 1, i.e. more than can be covered by reserves. Although not 
a measure of solvency, this variable nevertheless was considered to indicate 
problematic policies, since a ratio considerably above 1 might indicate a high 
level of risk-taking in the economy. Financing long-term projects with short-
term loans involves not only risk but also increases the country’s 
vulnerability to self-fulfilling flight of capital (ibid, 1998). Similarly Radelet 
and Sachs (1999), in their research on the lessons from the Asian experience, 
come to the conclusion that the ratio of short term debt to reserves is a more 
sensitive indicator of vulnerability than many other traditional ones. They 
emphasize the importance of future research regarding the short term cross 
border liabilities and assets, and in particular, the role of various types of 
financial claims in the onset of financial panic.    

Although the economic literature is not unanimous in its interpretation of 
the causes and nature of the Asian crisis, a general consensus reigns, 
regarding the different economic fundamentals of the crisis countries in 
Latin America and Asia. Those different circumstances have put into 
question the appropriate response of monetary policy, in particular the “one-
size-fits- all” program, put forward by the International Monetary Fund in 
the aftermath of crisis, in particular regarding stringent monetary policy 
response. In fact, when reviewing the empirical evidence, concerning the 
impact of high interest rates on exchange rates in the Asian countries the 
results are not consistent. It seems the evaluation of the relationship between 
these two variables will rely heavily on the a priori specifications of 
researchers (Furman & Stiglitz, 1998).2 
  

                                                                          
2  For a more detailed review of the empirical evidence readers are referred to the longer 

version of this paper. 
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What about Iceland? 

It is important to diagnose the causes of the East Asian crisis and assess the 
appropriateness of the remedies if we are to improve our ability to respond to 
future crisis and make sure they are less likely or less deep. 
(Furman & Stiglitz, 1998) 
 

When reading the literature on the Asian crisis there are many similarities to 
be found between the scenario the Icelandic economy is now facing and the 
Asian experience in 1997. As the authors Kaminsky and Reinhart conclude 
in their research on the causes of banking and balance of payment crisis: 
Inadequate bank supervision and the inexperience of local bank managers actively involved 
in international financial markets were key weaknesses in the economies of East Asia and 
were partly responsible for the onset of the crisis in 1997 (1999). About the origin of 
the Asian crisis, the IMF writes: „Highly leveraged corporate sector and large un-
hedged short-term debt made these crisis countries vulnerable to changes in market 
sentiments and exchange rate and interest rate changes in particular. Weaknesses in bank 
and corporate governance and lack of market discipline allowed excessive risk taking, as 
prudential regulations were weak or poorly enforced. Close relationship between 
governments, financial institutions and borrowers worsened the problem. Indicators of 
trouble were largely ignored” (Lindgren, Balino, Enoch, Gulde Quintyn & Teo, 
1999, p. 4). Since these evaluations of the origin of the Asian crisis can easily 
apply to Iceland as well, the lessons to be learned were surely ignored.  

Although partly prey to the global financial turmoil, most would agree 
that this crisis is mainly self-made. Iceland had been building up a series of 
macroeconomic imbalances in the years preceding the crash, such as strong 
inflationary pressures, a large and fast growing current account deficit, an 
overvalued currency, high short term debts to reserves and external liabilities, 
measuring more than ten times its’ GDP, all contributing to the economy’s 
high vulnerability to adverse external shocks. Thus, the Icelandic crisis can 
surely be said to belong to the deserved category of financial crisis and the 
vulnerabilities built up in the economy commensurate with both the 
suddenness and the depth of the crisis.   

The IMF-support program for Iceland’s recovery is centered on financial 
sector reforms, considered crucial for restoring macroeconomic stability. Its 
immediate priority is „to restore confidence and stabilize the exchange rate 
through strong macroeconomic policies. This is considered essential to 
contain the negative impact of the crisis on output and employment” (IMF, 
2008, p.6). Due to the short–term nature of the country’s foreign debt 
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exposure (short-term debt/reserves equal to 12 in 2008, CBI source) there was 
a very sudden stop to the Icelandic banks’ ability to roll over those short 
term loans, leading to collapse of the 3 retail banks in less than a week. In the 
immediate months after the crash in October 2008 the króna depreciated 
more than 70% in the offshore market (IMF, 2008). Iceland had become 
extremely vulnerable not only to external panics but also to changes in the 
economies it relied on for credit. Its debt to those countries measured more 
than ten times the Icelandic GDP at the end of 2007 (Danielsson & Zoega, 
2009). Looking at the sheer size of the numbers, the scale of Iceland’s 
vulnerability was unprecedented, measured in proportion to its miniscule 
economy. Yet, the collapse came as a surprise.   

Although the build-up of vulnerability was mainly the result of private 
decisions (more than 70% of the foreign exposure belonged to the banks), 
the macroeconomic policies pursued by the Icelandic government may 
nevertheless have helped to create incentives for these decisions, just as in 
the case of Asia, where weaknesses in the financial sector were considered 
the preconditions of the crisis. The financial sector in Iceland, which had 
overgrown the traditional fishing industry sector in the national accounts in 
only 5 years, had more in common with those of the emerging market 
countries than the advanced market economies, both in terms of insufficient 
and inept supervision as well as regulatory infrastructure. But as Sachs and 
Radelet point out, it is a mistake to think the financial markets in advanced 
industrial countries are free and open, as sometimes is assumed by these 
newcomers to the global financial markets. Quite the contrary, „financial 
transactions are heavily supervised and regulated to a much greater degree 
than trade and investment transactions” (1999, p. 8), to prevent the elements 
of crony capitalism to take over. Mishkin, who wrote a report on the state of 
the Icelandic banks in 2006, said at that time that the probability of financial 
collapse in Iceland was very little (Herbertsson & Mishkin, 2006). Today his 
apology is that he „didn’t know the supervision was so bad, and in that sense 
the Icelandic economy resembled more that of an emerging country 
economy than an advanced one” (Morgunblaðið, 16th 08 2009).    

While normally an appreciation of a currency, as was the case with the 
króna since its’ floating in 2001, would have deflationary effect, due to the 
stronger currency, in Iceland the effect was the opposite. Foreign currency 
and foreign loans were cheap and high domestic interest rates had little 
effect. Additionally, one of the peculiarities of the Icelandic economy is the 
indexation of long term credit (all loans issued for longer maturity than 5 
years) as a hedge against inflation, a heritage of the older times when the 
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economy suffered from chronic inflationary pressures. In such an 
environment, where 80% of the corporate debt is financed by foreign credit 
and household debt is either financed by indexed credit or foreign credit, 
monetary policy in big part loses its ability to affect the real economy. As the 
boom reached its heights and prices kept on inflating, despite 10%-18% 
discount rate, some started calling for lower interest rates in order to lower 
inflation! Others called for an even tighter monetary policy.  

Under normal circumstances, a weaker exchange rate increases the 
competitiveness of domestic goods that are traded internationally. It will 
raise the price of tradeables, relative to the price of non- tradeables. If 
domestic prices remain unchanged (do not increase) a nominal depreciation 
will result in a real depreciation. Such real changes will result in higher 
exports and lower imports, thus increasing the activity in the economy. 
Domestic suppliers will see an increase in demand for their products, 
increasing their profitability, although the strength of the supply reaction will 
depend largely on the expected sustainability of the real depreciation of the 
currency. The more permanent, the stronger is their response in terms of 
productive capacity. Thus the abrupt correction (undervaluation) of the 
overvalued currency definitely does benefit the export sector of the 
economy. On the other hand, many of the export oriented companies in 
Iceland are nonetheless struggling because of their heavy foreign currency 
denominated debt, from pre-crisis times.   

IMF and CBI put strong emphasis on strengthening the currency’s value 
via nominal appreciation and not through inflation. As Goldfajn and Gupta 
show in their analysis on the cost versus benefit of raising interest rates 
during a crisis, in the case of crisis countries, they find tight monetary policy 
to be more successful in lowering inflation and correcting current accounts 
than non-tight policy and also, that it leads to stronger output recovery. This 
can be attributed to the fact that tight monetary policy is more often 
associated with economies recovering with relatively less inflation and more 
nominal appreciation (1999). Still, the correlation is less strong, when a 
country is also going through banking crisis. The danger of inflation finding 
its way back into the economy via the vicious cycle of inflation-depreciation, 
as a temporary way out of the reduction in living standards, calls for tight 
monetary policy, both to ensure expenditure reduction and, via reduced 
imports to increase net export and thus foreign currency income.  

The stabilization of the króna is of fundamental importance in fighting 
potential inflation and thus stabilizing the inflation indexed debt of 
households. Looking at the projected decline in output for the year 2009 (see 
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table 1), it is reasonable to assume that most of the decline is the direct 
consequence of the crisis. The financial sector has in the past years been the 
main locomotive for growth in the economy and thus, it is inevitable that its 
collapse will show up in the national accounts. Considering the economy’s 
extensive dependence on a stable currency, it should give more reason for 
policy makers to worry about a weakening currency than the potential 
harmful effects of high interest rates.  

First of all, a stable króna is needed: To avoid the risk of the króna 
appreciating via inflation; to stabilize prices in order to stabilize indexed 
loans of households; and finally, stabilization is needed as a pre-requisite for 
eventual nominal appreciation required to lower the economy’s foreign 
exchange exposure. Second, stable króna is needed as a fundamental premise 
to regain credibility in international financial markets. All this suggests that a 
failure to stop the decline of the króna, will risk attendant rise in inflation, 
eventually calling for an even tighter or more burdensome monetary policy. 
Current account surplus would have to be larger, calling for deeper 
compression of incomes and employment, leading to further defaults in the 
corporate and household sectors, inflicting further harm upon the economy.  
Failure to restore confidence in the currency is a failure to restore confidence 
in the economy.   
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Table 1. Various indicators of  vulnerability for Iceland 

 

Source: Central Bank of Iceland and Ministry of Finance of Iceland 
 
First of all, a stable króna is needed: To avoid the risk of the króna 

appreciating via inflation; to stabilize prices in order to stabilize indexed 
loans of households; and finally, stabilization is needed as a pre-requisite for 
eventual nominal appreciation required to lower the economy’s foreign 
exchange exposure. Second, stable króna is needed as a fundamental premise 
to regain credibility in international financial markets. All this suggests that a 
failure to stop the decline of the króna, will risk attendant rise in inflation, 
eventually calling for an even tighter or more burdensome monetary policy. 
Current account surplus would have to be larger, calling for deeper 
compression of incomes and employment, leading to further defaults in the 
corporate and household sectors, inflicting further harm upon the economy.  
Failure to restore confidence in the currency is a failure to restore confidence 
in the economy.   

So, is there reason to think that tight monetary policy will work? So far, 9 
months after the crash, it has not. The capital controls that were put in place 
at the beginning of the crisis, as a firewall while restructuring of the financial 
system would take place, have once again proved to have had very limited 

2008 2009 (projected)

Factors indicating sensitivity to interest rates increase 

Credit of private sector/GDP 308% 
(of which 70% foreign loans)

Corporate debt/equity ratio high 
Short term debt/GDP 329%
Factors indicating sensitivity to large depreciations
External debt /GDP 894% -
      Of which short term 338% -
External debts to export ratio 530% 568%
Short term debt/reserves 12,6 -
External debt of banking sector from ‘03-
‘07/GDP

86-462%

Various macroeconomic variables
Inflation 12.4. 13.1%
Output  growth 1.3% -10.6%
Current account deficit/GDP -34.6% -2%
krona /dollar depreciation 2008-2009 43%
Nominal interest rates  15,5-18% 12.4%
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effect. In fact, it seems that their presence might even delay eventual 
recovery, since messages from the CIB about its duration, have been unclear, 
inducing many to wait and see what happens. This uncertainty delays the 
recovery of the króna. Some have pointed to the fact that the CIB’s discount 
rate, measured in real terms, is not that high and perhaps not high enough. 
In fact, IMF due to strong inflationary pressures, favored a somewhat tighter 
policy stance which CBI opposed, arguing that the current policy stance was 
appropriately tight to help bring inflation down in the context of weakening 
economic activity (IMF, 2008).  

It is certain that tight monetary policy in the aftermath of the crisis has 
not been successful. The currency has continued to fall despite CIB’s regular 
exchange interventions. Still, although the currency has not strengthened in 
these months, it is starting to show some sign of stability. Yet, because of the 
capital controls and foreign exchange interventions, it is difficult to trust its 
sustainability, once these support measure are taken away. 

The scale and dept of Iceland’s economic destabilization is such that it is 
futile to expect a v- shaped recovery. The crucial task for monetary policy is 
to avoid further weakening of the currency or, preferably, to restore 
confidence in the currency’s stability, after capital controls have been lifted. 
This is more important for future recovery than any other single economic 
measure. The question remains: Will tight monetary policy, maintaining high 
rates of interest as long as it takes, be able to achieve this result? In 
particular, in what way will a high discount rate contribute towards a stable 
and sustainable exchange rate?  

With its huge burden of foreign currency denominated debt, both public 
and private; with approximately 70% of companies being defined as 
technically insolvent; with the retail bank system still inoperable, under state 
control, and therefore with very little loan activity taking place; with access to 
foreign capital closed and the creditworthiness of the economy and its 
constituent parts in tatters – employers, trade unions and households, are 
clamoring for relief in the form of lower interest rates. This demand is being 
supported by referring to sharp reduction in interest rates in most developed 
economies as well as stimulus packages, based on growing fiscal deficits, 
being handed out by government as preventive medicine against recession. 
Under those circumstances it is hard for any government to convince the 
major economic players, as well as the general public about the long-term 
necessity to stick to a tight monetary policy. Surely, the CBI’s independence 
will be severely tested.   
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Perhaps, the “immediate aftermath” of the crisis for Iceland will in fact 
inevitably be a more prolonged period than has been customary, after the 
most recent international crisis. This may vindicate the result of Gould and 
Kamin (2000) namely that it may take a sustained period of monetary 
tightness to establish the credibility of the country’s central bank. That seems 
a credible explanation in the case of Iceland. Tighten your belts, please! 
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Um móttöku og þjálfun nýrra 
framhaldsskólakennara 

 
Soffía Sveinsdóttir  

Inga Jóna Jónsdóttir 

 

Kennarastarfið er margslungið og það er krefjandi áskorun að hefja starf sem 
framhaldsskólakennari. Margt er að læra og oft takmarkast reynsla þeirra sem 
hefja kennslu í framhaldsskólum landsins við æfingakennslu í kennslu-
réttindanáminu eða jafnvel enga kennslureynslu. Æfingakennslan gefur 
ákveðna innsýn inn í starf framhaldsskólakennara en raunveruleikinn reynist 
mörgum snúinn (Hafdís Ingvarsdóttir, 1997). Í framhaldsskólanum, líkt og á 
öðrum vinnustöðum, skiptir móttaka, þjálfun og stuðningur á fyrstu önn eða 
kennsluári því sköpum um hvernig nýr kennari nær að höndla starfið. 
Sömuleiðis hvort hinn nýi kennari ákveður að starfa áfram eða skiptir um 
starf. 

Þegar starfsmaður hefur störf á nýjum vinnustað fer af stað ferli sem lýtur 
að því að koma nýliðanum inn í starf sitt og laga hann að menningu 
fyrirtækisins og öðrum starfsmönnum. Þetta ferli getur tekið mislangan tíma 
og er misjafnlega árangursríkt. Ef ekki er hlúð nógu vel að starfsmanninum 
eykur það líkur á að hann hætti eða að frammistaða hans verði lakari heldur 
en gert var ráð fyrir í upphafi. Því er áríðandi að taka vel á móti nýjum 
starfsmönnum. Vel heppnuð móttaka starfsmanns getur minnkað starfs-
mannaveltu fyrirtækis, aukið starfsánægju og minnkað líkur á ágreiningi og 
árekstrum milli nýja starfsmannsins og annars starfsfólks (Wexley og Latham, 
2002). 

Móttaka nýrra kennara er hér skilgreind sem ferlið sem fer fram frá því að 
kennari er ráðinn og þar til hann hefur kennslu. Í sumum tilvikum hefst 
móttaka strax í ráðningarferlinu, til dæmis getur verið að viðkomandi fái 
mikilvægar upplýsingar um stofnunina strax í ráðningarviðtali. Í framhalds-
skólum líða yfirleitt fáir dagar frá því að kennari kemur til starfa og uns 
kennsla hefst en það getur verið misjafnt milli skóla.  

Þjálfun er oft skilgreind sem skipulagt ferli, svo sem námskeið, umræðu-
hópur eða annað, sem hefur að markmiði að bæta frammistöðu starfsfólks á 
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vinnustað (Blanchard og Thacker, 2007; Wexley og Latham, 2002). Þetta er 
almenn skilgreining og á jafnt við um þjálfun nýrra starfsmanna í tiltekið starf 
eða endur- og símenntun eldri starfsmanna. Í ljósi þessa er hér gengið út frá 
skilgreiningunni að þjálfunarferli er tímabilið sem kennarinn er að læra að 
takast á við starf sitt, hvort sem ferlið fari fram með skipulögðum eða 
óskipulögðum hætti. 

Stuðningur í starfi er afar mikilvægur fyrir nýja kennara og ekki er hægt að 
tala um móttöku og þjálfun án þess að koma inn á stuðning. Stuðningur er 
allt óformlegt sem hjálpar nýjum kennara að takast á við starf sitt. Stuðningur 
er einkum tvenns konar; stuðningur annars starfsfólks eða ytri stuðningur. 
Stuðningur annars starfsfólks er stuðningur vinnufélaga við kennarann sem 
persónu. Þetta getur verið uppörvandi spjall á göngum skólans eða 
kaffistofunni eða klapp á bakið í ljósritunarherberginu. Með ytri stuðningi er 
átt við þætti sem lúta að vinnuumhverfi og skipulagningu starfsins, svo sem 
kennsluskiptingu og áföngum sem kennaranum eru úthlutaðir. Þessir þrír 
þættir; móttaka, þjálfun og stuðningur mynda eina órjúfanlega heild og er þau 
hér til skoðunar. 

Höfundar hafa báðar starfað sem framhaldsskólakennarar um árabil og 
þekkja af eigin reynslu að móttöku, þjálfun og stuðningi stjórnenda við nýjan 
kennara er oft ábótavant út frá viðmiðum mannauðsstjórnunar. Erlendar 
rannsóknir staðfesta þetta (Klug and Salzman, 1991). Ekki hafa verið gerðar 
beinar rannsóknir á móttöku og þjálfun nýrra framhaldsskólakennara hér á 
landi svo höfundum sé kunnugt.  

Í þessari grein, sem byggir á meistaraprófsritgerð Soffíu Sveinsdóttur, er í 
fyrsta lagi greint frá því sem fram kemur í erlendum rannsóknum og lýtur að 
reynslu og upplifun nýrra kennara frá fyrsta árinu í starfi. Í annan stað er 
fjallað um niðurstöður úr könnun sem gerð var í lok árs 2007 í tveimur 
íslenskum framhaldsskólum. Markmiðið þar var í fyrsta lagi að skoða 
stjórnunarferlið í tveimur framhaldsskólum er lýtur að móttöku, þjálfun og 
stuðningi við nýja kennara. Gagna var aflað með hálfopnum viðtölum við 
skólastjóra beggja skólanna og einn fagstjóra í hvorum skóla. Með fagstjóra 
er vísað til þess aðila sem hafði ábyrgð og yfirumsjón með móttöku, þjálfun 
og stuðningi við nýjan kennara á fagsviði (kennslugreinar). Í öðru lagi var 
markmið könnunarinnar í skólunum tveimur að fá fram mynd af upplifun og 
reynslu framhaldsskólakennara á fyrstu önnunum í starfi og hvernig þeir 
náðu tökum á starfinu. Sú mynd fékkst með hálfopnum viðtölum við tvo 
framhaldsskólakennara í öðrum skólanum og þrjá í hinum. 
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„Í upphafi skyldi endinn skoða“ 

Á árum áður var lítill gaumur gefinn að stuðningi við nýja kennara, þeim var 
hent í djúpu laugina og þurftu yfirleitt að glíma við nýja starfið á eigin spýtur, 
einangraðir í kennslustofu sinni. Þeir fengu litla athygli frá skólastjórum og 
reyndari kennurum (Bullough, 1989; Tickle, 1994). Skólamenningin var oft 
lituð af viðhorfi eldri kennara sem margir voru fastir í gömlu fari. Þeirra 
viðhorf var ósjaldan að ungir kennarar ættu að komast klakklaust gegnum 
fyrstu starfsárin því þeim tókst það á sínum tíma (Gordon og Maxey, 2000).  

En landslag vinnumarkaðarins er gjörbreytt frá því sem áður var. Þegar 
margir eldri kennaranna hófu störf var minna um að fólk skipti um 
starfsvettvang. Í dag eru starfsmöguleikar mun fleiri og ungt fólk skiptir oft 
um starf eftir fimm til tíu ár (Gordon og Maxey, 2000; Johnson og Kardos, 
2005). Í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum árið 2001 kom fram að að 
einungis 6% nýrra kennara sem tóku þátt í rannsókninni litu á kennarastarfið 
sem framtíðarstarf sitt (Kardos, Johnson, Peske, Kauffman og Liu, 2001). Í 
Bandaríkjunum er algengt að 40-50% af kennurum hætti kennslu innan sjö 
ára og um þriðjungur nýrra kennara hættir innan fimm ára (Gordon og 
Maxey, 2000; Darling-Hammond, 2003). Nokkrar ástæður eru nefndar: Of 
mikil ábyrgð strax í upphafi þar sem litið er á nýliða sem fullgildan kennara 
og kröfurnar þær sömu og til reyndra kennara. Oft fá nýir kennarar erfiða 
hópa sem reyndari kennarar vilja ekki kenna. Reyndu kennararnir velja 
áhugaverðustu áfangana þannig að nýjum kennurum er úthlutað þeim 
áföngum sem eftir standa og álagið verður þeim um megn (Gordon og 
Maxey, 2000).  

Starfssvið kennara hefur gengið gegnum breytingar. Samfélagsmynstrið 
hefur breyst og við það hafa kröfur til kennara, einkum í grunnskólum, 
aukist. Fjölskyldan er orðin flóknari, foreldrar vinna mikið úti og uppeldi 
hefur færst í auknum mæli yfir í grunnskólana. Einnig er orðið meira um 
samskipti milli foreldra og kennara (Hargreaves og Fullan, 2000). Eftir að 
sjálfræðisaldur var færður úr 16 árum í 18, þá bættist foreldrasamstarf við 
hlutverk framhaldsskólakennara á Íslandi. Það tekur þrjú til fjögur ár að ná 
tökum á kennarastarfinu og enn lengri tíma til að verða sérfræðingur í 
kennslu. Ef nýjum kennurum er hent í djúpu laugina og þeir látnir ná 
bakkanum á eigin spýtur þá eru meiri líkur á að þeir fyllist vanmætti og hætti 
kennslu áður en þeir ná tökum á starfinu (Feiman-Nemser, 2003).  
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Hvað segja rannsóknir á nýjum kennurum? 

Kennaramenntun og kennarastarfið hafa verið heilmikið rannsökuð síðan 
eftir miðja síðustu öld. Mikill vaxtarbroddur var í rannsóknum í 
Bandaríkjunum og Ástralíu á sjöunda áratugnum en í Evrópu á þeim áttunda 
(Wideen og Tisher, 1990). Þessar rannsóknir hafa aukið skilning á 
kennaranámi og kennarastarfi. En þrátt fyrir grósku í rannsóknum var ekki 
fyrr en á síðustu árum sem athygli rannsakenda fór að beinast að þjálfun og 
stuðningi við nýja kennara – eða ekki fyrr en breytt samfélag kallaði á 
úrbætur. Tilraunir hófust til að skipuleggja stuðning við nýja kennara og 
reyna að rjúfa einangrun þeirra og fyrstu skrif fræðimanna birtust kringum 
1985 (Tickle, 1994). Rannsóknirnar hafa einkum verið í tveimur farvegum, 
annars vegar að aðlögun og hins vegar að lærdómi og því hvernig fólk lærir 
að kenna (Huling-Austin, 1992). 

Aitken og Mildon gerðu rannsókn árið 1987 á nýjum kennurum og 
kennaranemum. Þeirra helstu niðurstöður voru að nýir kennarar kvörtuðu 
yfir skorti á samskiptum við aðra kennara. Þá vantaði sárlega umræður og 
stuðningshópa til að ræða alls kyns vandamál sem komu upp í kennslu. 
Einnig töldu þeir skorta námskeið eða eftirfylgni fyrstu tvö árin í kennslu, 
eins konar framhald af kennslufræðinni en í styttri námskeiðum og í 
samhengi við starfið (Aitken og Mildon, 1992).  

Árið 1983 rannsakaði Kurtz kennara á fyrsta starfsári. Þeir sem hættu 
strax eftir fyrsta árið kvörtuðu oftast yfir því að hafa ekki vitað hvers var 
vænst af þeim (Gordon og Maxey, 2000). Sumir nýir kennarar kvörtuðu yfir 
skorti á gögnum því forverar þeirra hurfu á brott með gögn, þekkingu og 
reynslu. Einnig fann Kurtz út að nýir kennarar upplifðu einangrun, bæði í 
kennslustofunni og faglega. Margir reyndir kennarar virðast einfarar og deila 
ekki þekkingu sinni og reynslu með nýliðum. Þetta er í takt við niðurstöður 
Aitken og Mildon því þeirra niðurstöður bentu einnig til þess að nýliðar 
upplifðu sig einangraða og sæktust eftir meiri óumbeðnum stuðningi (Aitken 
og Mildon, 1992).  

Nýir kennarar upplifa sig oft vanmáttuga fyrsta árið. Þá skortir raunfærni 
til að takast á við starfið og vita vel af því. Það veldur mikilli pressu sem 
margir standa ekki undir og hætta kennslu áður en þeir hafa náð góðum 
tökum á starfinu (Klug og Salzman, 1991). Til að draga úr starfsmannaveltu í 
skólum er mikilvægt að bæta vinnuskilyrði og huga sérstaklega að nýjum 
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kennurum. Bæði þarf að undirbúa nýja kennara vel með góðri menntun og 
styðja þá mikið fyrstu árin í starfi.  

Íslenskar rannsóknir 

Ekki hafa verið gerðar beinar rannsóknir á móttöku og þjálfun nýrra 
framhaldsskólakennara á Íslandi og fáar rannsóknir eru til um fyrsta starfsár 
grunnskólakennara. Könnun sem gerð var hérlendis árið 1998 bendir til þess 
að þjálfun í upphafi starfs sé ábótavant í hinum opinbera menntageira. 
Könnunin náði til tíu atvinnugreina og kom opinberi menntageirinn verst út 
en fjármálageirinn best (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 
2001). María Steingrímsdóttir (2005) rannsakaði líðan og upplifun nokkurra 
nýbrautskráðra grunnskólakennara á sínu fyrsta starfsári. Niðurstöður hennar 
leiða að því líkum að móttökur og stuðningur nýrra grunnskólakennara séu 
ómarkvissar og oft á tíðum tilviljunarkenndar. Einnig kom fram að 
viðmælendur Maríu telja sig fá mikla leiðsögn og mikinn stuðning fyrsta árið. 
Hafdís Ingvarsdóttir (2004) rannsakaði starfskenningu framhaldsskóla-
kennara og sumir þátttakendur kvörtuðu undan einangrun í starfi, einkum 
þeir sem kenndu í litlum skólum úti á landi og voru einu kennararnir í 
tilteknu fagi. Sumir viðmælenda hennar íhuguðu að hætta vegna þessa.  

Hlutverk kennara er að sjá til þess að nemendur læri og bæti við þekkingu 
sína en einnig er mikilvægt að kennarinn iðki sjálfur lærdóm. Þannig heldur 
kennarinn sér ferskum í fræðunum og þróar sífellt sérfræðikunnáttu sína 
(Polk, 2006). Hafdís Ingvarsdóttir (1997) segir að kennaramenntun ljúki 
aldrei og því er brýnt að styðja við símenntun kennarastéttarinnar, ekki síður 
en að þjálfa nýja kennara vel til að takast á við starfið og ná góðri 
frammistöðu á sínu sviði.  

Hér á eftir verður greint frá rannsókn sem gerð var haustið 2007 á því 
hvernig móttöku, þjálfun og stuðningi við nýja kennara í tveimur framhalds-
skólum var háttað. 

Rannsókn í tveimur framhaldsskólum  

Markmið rannsóknarinnar var að draga upp mynd af því hvernig tekið er á 
móti nýjum kennurum á framhaldsskólastigi og hvers konar stuðning og 
þjálfun þeir fá í upphafi kennsluferils síns. Þar sem engar rannsóknir voru til 
um móttöku og þjálfun framhaldsskólakennara á Íslandi var því markmið 
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rannsóknarinnar að skapa grunn fyrir frekari rannsóknir á þessu atriði. Í 
rannsókninni var notuð eigindleg aðferðafræði og niðurstöður byggja á níu 
hálf opnum viðtölum. 

Þátttökuskólar voru valdir eftir hentugleika en framhaldsskólar landsins 
eru tæplega 40. Fyrirfram var settur sá rammi að velja eins líkar einingar og 
hægt er. Ákveðið var að skoða einungis skóla sem eru staðsettir á 
höfuðborgarsvæðinu sem væru ríkisreknir. Einnig var ákveðið að þeir væru 
áfangaskólar en ekki bekkjarskólar og að stærð skólanna væri svipuð eða 
skólar með fleiri en 500 nemendur. Rökin fyrir þessum viðmiðum eru þau að 
samanburður milli skóla er auðveldari vegna færri breyta. Rafrænt 
kynningarbréf var sent til áfangaskóla höfuðborgarsvæðisins og lýstu tveir 
skólameistarar strax yfir áhuga sínum á þátttöku. Með því að nota þá skóla 
sem sjálfviljugir vildu taka þátt, án þess að ýtt væri á eftir þeim, var gott 
aðgengi að viðmælendum tryggt. 

Í öðrum skólanum (skóla A) var rætt við skólameistara, fagstjóra og tvo 
nýja kennara. Í hinum skólanum (skóla B) voru tekin hálfopin viðtöl við 
skólameistara, fagstjóra og þrjá nýja kennara. Spurningalistarnir voru for-
prófaðir á skólameistara og einum kennara í Menntaskólanum í Hamrahlíð. 
Auk viðtalanna afhentu skólameistarar og fagstjórar gögn til úrvinnslu og 
bentu á heimasíður skólanna.  

Viðtölin voru afrituð samdægurs og hófst úrvinnslan strax við afritunina 
en viðtölin voru kóðuð og greind í þemu. Í einstaka tilvikum var 
viðmælendum sendur tölvupóstur og nánar spurt út í nokkur atriði. 

Helstu niðurstöður og umræða 

Ljóst er að móttaka og þjálfun skiptir miklu máli þegar nýtt starfsfólk kemur 
til starfa. Kennarastarfið er flókið og þegar um svo viðamikið starf er að 
ræða, þá skiptir stuðningur afskaplega miklu máli. Kennarastarfið krefst 
mikillar raunfærni og lærist á löngum tíma. Aðgangur að góðum ráðum og 
stuðningi er því einkar mikilvægur fyrir nýja kennara. Framhaldsskólarnir 
tveir sem þessi rannsókn náði til eru báðir áfangaskólar en misstórir. Skóli A 
er með um 850 nemendur en í skóla B eru um 1400 nemendur.   

Móttakan 
Grundvallaratriðin í stefnumiðaðri móttöku og þjálfun er að hafa markmið 
skipulagsheildar í huga. Móttakan þarf að vera vel skipulögð og markviss 
(Blanchard og Thacker, 2007).  
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Skólarnir tveir hafa ólík móttökuferli. Skóli B vinnur eftir gæðakerfi og 
ISO stöðlum og hefur allar aðgerðir bundnar í verkferlum. Þar er móttakan 
skipulögð, markviss og uppfyllir það að vera stefnumiðuð því hún hefur 
markmið sem eru í samræmi við stefnu skólans. Eins er ferlið staðlað því 
móttakan er í grunninn eins á hverri önn, óháð fjölda nýrra starfsmanna. 
Hins vegar er móttakan í skóla A ekki stefnumiðuð þar sem ekki eru til 
ákveðnir verkferlar og skrifleg starfsmannastefna er ekki til. Móttakan er ólík 
eftir því hversu margir nýir kennarar hefja störf á hverri önn.  

Svo virðist sem menning beggja skólanna ýti undir samskipti og farsæla 
félagsmótun. Báðir skólameistarar tala um að þeir ýti meðvitað undir 
samskipti milli nýrra kennara og reyndari kennara, til dæmis með því að 
hvetja þá til að mæta á starfsmannaskemmtanir. Svo virðist sem félags-
mótunin taki skamman tíma innan deilda en skóli B sem er stærri skóli og 
deildarskiptari en skóli A.  

Góður starfsandi virðist ríkja í báðum skólum og allir voru almennt 
jákvæðir út í skólann og skólastjórnendur. Þrátt fyrir að skóli A hafi ekki 
formlegt móttökuferli þá upplifðu nýliðarnir allir að vel væri tekið á móti 
þeim og þeir upplifðu sig velkomna. 

Niðurstaðan er að móttakan er í ólíkum farvegi í skólunum A og B. Skóli 
B er með markvisst og stefnumiðað móttökuferli meðan ferlið er ómarkvisst 
og að hluta tilviljunarkennt í skóla A. Upplifun kennara beggja skólanna af 
móttökunni er þó yfirleitt jákvæð en nýju kennararnir í skóla A kvörtuðu 
helst yfir skorti á upplýsingum. Ekki er hægt að alhæfa um alla framhalds-
skóla á Íslandi en þó gefa þessar niðurstöður vísbendingar um að móttaka sé 
ólík milli skóla. Öllum kennurunum sem voru viðmælendur í könnuninni 
fannst vel tekið á móti sér og svo virtist vera sem skólameistarar hvetji til 
samskipta, til dæmis með því að láta ólíka aðila koma að móttökunni.  

Þjálfun og stuðningur við nýja kennara 
Í báðum skólum er að nokkru leyti spilað af fingrum fram hvernig kennurum 
er komið inn í starf sitt. Í skóla B er ferlið að mestu leyti stefnumiðað, í það 
minnsta er ramminn þannig að gerð er þjálfunaráætlun, síðan er mat á þjálfun 
eftir sex vikur og þá er gerð ný þjálfunaráætlun fyrir þá sem það þurfa.  

Þjálfunarferli nýrra kennara að mati Gordon og Maxey (2000) byggir á 
þjálfunarteymi, þarfagreiningu nýja kennarans og gerð þjálfunar-áætlunar út 
frá þörfum nýja kennarans. Eftir ákveðinn tíma er þjálfunin metin og út frá 
því ný þjálfunaráætlun hönnuð ef þörf er á. Þetta ferli á sér stað í skóla B. 
Þessi þjálfun er þó einkum almenn þjálfun, svo sem kennsla á tölvuforrit eða 
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ljósritunarvél. Fagtengda þjálfunin er ekki stefnumiðuð heldur sett í hendur 
fagstjóra.  

Eins og fram kom í máli fagstjóra og skólameistara þá getur verið 
misjafnt milli deilda hversu mikinn stuðning kennarar fá. Í skóla A er ekki 
um neina stefnumiðaða þjálfun að ræða og skriflegt þjálfunarferli er ekki til. Í 
starfslýsingu fagstjóra er nefnt að hann hefur yfirumsjón með nýjum 
kennurum en eins og fram kom í máli fagstjóra A er engin samræming milli 
deilda og hann telur stuðning og þjálfun vera mjög einstaklingsbundna.  

Álykta má að þjálfunin sé ekki stefnumiðuð í skóla A en hún sé það að 
mestu leyti í skóla B. Þjálfunaráætlunin í skóla B tengist helst almennum 
atriðum kennarastarfsins og í áætluninni koma fram markmið og þar er 
einnig skilgreint hverjir koma að þjálfuninni. Fagtengd þjálfun og stuðningur 
er í höndum fagstjóra en ekki er um verkferla að ræða þar. Ekkert skriflegt er 
til í skóla A en að sögn skólameistara er um óskrifaðar reglur að ræða. 
Skilgreint er í starfslýsingum fagstjóra að þeir eigi að hafa yfirumsjón með 
nýjum kennurum en lýsingin er almennt orðuð. Helsti stuðningur sem nýir 
kennarar fá að mati viðmælenda er í formi samvinnu við reyndari kennara og 
reyna fagstjórar að stuðla að mikilli samvinnu. Einnig reyna fagstjórarnir að 
veita nýjum kennurum tilfinningalegan stuðning og vera til staðar ef eitthvað 
bjátar á.  

Upplifun nýju kennaranna 
Upplifun nýju kennaranna fimm á fyrstu önnunum var ólík en þó 
endurspegluðust sum atriði hjá fleirum en einum. Þau eru helst of mikið 
vinnuálag á fyrstu önnunum, of stuttur undirbúningstími áður en kennsla 
hefst og í sumum tilvikum skortur á upplýsingum og stuðningi frá fagstjórum 
eða samkennurum.   

Dregin er upp sú mynd af skólunum tveimur að í þeim báðum var tekið 
vel á móti nýjum kennurum en þjálfunarferlið var markvissara í skóla B. 
Helsti munurinn var skortur á endurgjöf og mati á árangri í skóla A. 
Kennararnir kvörtuðu allir undan miklu vinnuálagi en töluðu um gott 
samstarfsfólk sem var boðið og búið til að hjálpa þeim. 

Flestir viðmælendur rannsóknarinnar voru sammála að besta leiðin til að 
læra kennarastarfið væri að læra af reynslunni en þó undir styrkri leiðsögn 
reynds kennara. Einnig mætti auka veg æfingakennslu í kennsluréttindanámi 
og bjóða upp á einhvers konar æfingakennslu í upphafi starfs. 

Skoðanir á kennsluréttindanáminu voru ólíkar en flestir voru sammála um 
að æfingakennslan væri hagnýt og að vel væri að henni staðið í mörgum 
skólum. Margir vildu auka veg æfingakennslunnar og að nýir kennarar njóti 
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eins konar æfingakennslu þegar þeir koma til starfa. Lagt var til að reyndur 
kennari sitji í kennslustundum nýliðans og leiðbeini með það sem betur 
mætti fara.  

Lokaorð 

Í handbókinni Árangursstjórnun í ríkisrekstri er lögð áhersla á að hornsteinn 
framhaldsskólans sé vel þjálfaðir og vel menntaðir kennarar (Fjármálaráðu-
neytið, 2004). Hins vegar virðist sem formlegt þjálfunarferli eða markviss 
þjálfun og stuðningur hafi verið sett aftarlega í forgangsröðina í skólunum 
tveimur sem hér um ræðir. Skólameistararnir sögðu sjálfir að eflaust mætti 
gera betur í þessum efnum en í stórum og flóknum skólum er í mörg horn að 
líta og þá er hætt við að eitthvað verði útundan.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa vísbendingar um að móttaka nýrra 
kennara og þjálfunarferlið séu með ólíkum hætti innan framhaldsskóla. 
Rannsóknin er sú fyrsta sem gerð er á þessum málum á Íslandi og er einungis 
eitt púsl í stóru púsluspili. Þar sem alhæfingargildi rannsóknarinnar er lítið 
væri forvitnilegt að gera stærri rannsókn á öllum framhaldsskólum á Íslandi. 
Þá væri hægt að fá meiri upplýsingar um hvernig þessum málum er háttað í 
fleiri skólum.  
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Sjóðastýring eftir bankahrun 
 

Stefán B. Gunnlaugsson 

 

Árið 2008 fer í sögubækurnar sem „annus horribilus“ – hræðilega árið. Árið 
var afskaplega erfitt á öllum helstu verðbréfamörkuðum heimsins, stór hluti 
íslenska fjármálakerfisins hrundi, hrun varð á gengi krónunnar og á 
hlutabréfamarkaði.  

Bankahrunið bar hæst á Íslandi á árinu og verður síðasta ár alltaf tengt 
því. Hrunið varð undir lok september þegar ríkissjóður tilkynnti kaup á 75% 
eignarhlut í Glitni. Viku seinna fóru Glitnir, Landsbankinn og loks Kaupþing 
í hendur skilanefnda. Þá var ríkið búið að yfirtaka um 85% af íslensku 
bankakerfi. Í kjölfar þessa þurfti íslenska ríkið að leita á náðir Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins. Þessi atburðarás hafði síðan strax mikil áhrif á allan 
innlendan fjármálmarkað, þ.e. hlutabréfa, gjaldeyris og skuldabréfamarkað.  

Algjört hrun var á íslenska hlutabréfamarkaðnum á árinu. Úrvalsvísitalan 
(OMXI15) lækkaði um 94,4% og var íslenski hlutabréfmarkaðurinn með 
lökustu ávöxtun allra alþjóðlegra hlutabréfamarkaða 2008. Úrvalsvísitalan er 
nú á svipuðum slóðum og hún var árið 1993 þannig að fimmtán ár af góðri 
ávöxtun hafa horfið. Svo mikið er hrunið að ef ávöxtun íslenskra hlutabréfa 
verður í samræmi við eðlilega ávöxtun alþjóðlegra hlutabréfa mun það taka 
a.m.k. aldarfjórðung að vinna tap síðasta árs upp aftur. Íslensk ríkistryggð 
skuldabréf skiluðu góðri ávöxtun á árinu. Einkum skiluðu verðtryggð 
skuldabréf góðri ávöxtun en saman fór mikil verðbólga, sem var 16,4%, og 
lækkun á ávöxtunarkröfu þeirra. Vísitala langra verðtryggðra skuldabréfa 
skilaði 41,1% ávöxtun á árinu, vísitala styttri verðtryggra skuldabréfa skilaði 
36,7% ávöxtun. Óverðtryggð ríkistryggð skuldabréf skiluðu lakari ávöxtun en 
hækkun vísitölu þeirra var 10,8% á árinu. Ávöxtunarkrafa íbúðabréfa lækkaði 
jafnt og þétt fyrri hluta ársins einkum vegna aukinna verðbólguvæntinga. Við 
bankahrunið jókst síðan áhættufælni fjárfesta sem leiddi til að í október fór 
ávöxtunarkrafa allra flokka íbúðabréfa niður fyrir 2,0%. Síðan róaðist 
markaðurinn og hækkaði krafan hratt í kjölfarið. Í árslok var ávöxtunarkrafa 
helstu flokka íbúðabréfa um 4,0%.  

Árið 2008 var afleitt á alþjóðlegum hlutabréfamörkuðum. Heimsvísitalan 
(MSCI World) lækkaði um 42,1%. Allir helstu markaðir heimsins lækkuðu 
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mikið. SP-500 vísitalan í Bandaríkjunum lækkaði um 38,9% en bandaríski 
hlutabréfamarkaðurinn hefur ekki lækkað svo mikið síðan 1937. DAX 
hlutabréfavísitalan í Þýskalandi lækkaði um 40,4%, FTSE í Bretlandi um 
31,3%, og Nikkei í Japan lækkaði um 42,1%.  

Núverandi staða 

Íslenskir fjárfestar urðu fyrir gríðarlegu áfalli á síðasta ári í kjölfar hruns 
íslenska fjármálakerfisins. Þetta hafði mikil áhrif á eignasamsetningu íslenskra 
lífeyrissjóða. Þetta sést vel á mynd 1 en hún sýnir eignaskiptingu stærstu 
íslensku lífeyrissjóðanna í árslok 2007 og 2008. Þar sést vel að mikil breyting 
hefur orðið á vægi íslenskra hlutabréfa í eignasafni sjóðanna. Íslensk 
hlutabréf voru 18% af heildareignum lífeyrissjóðanna í árslok 2007 en ári 
seinna einungis 2%. Þessi lækkun er tilkomin vegna lækkunar hlutbréfanna 
en rúmlega 94% lækkun íslenskra hlutabréfa þurrkaði því sem næst þennan 
eignaflokk út (Gildi lífeyrissjóður, 2008; Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 
2008; Lífeyrissjóður verslunarmanna, 2008; Sameinaði lífeyrissjóðurinn, 2008 
og Stapi lífeyrissjóður, 2008). 
 

Mynd 1. Eignaskipting stærstu íslensku lífeyrissjóðanna í árslok 2007 og 2008  

Þegar svo mikilvægur eignaflokkur þurrkast út, eins og íslensk hlutabréf 
voru, hlýtur vægi annarra eignaflokka að aukast hlutfallslega. Því var mikil 
aukning á vægi íslenskra ríkistryggðra skuldabréfa en þau fara úr um 20% af 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Íslensk ríkis-
tryggð skuldabréf

Önnur íslensk 
skuldabréf

Banka-
innistæður

Íslensk
hlutabréf

Alþjóðleg
hlutabréf

Alþjóðleg 
skuldabréf

Annað

2007 2008



Sjóðastýring eftir bankahrun 537 

  

heildareignum í 28%. Mest aukning var samt í bankainnistæðum en þær voru 
13% í árslok 2008 en einungis 3% af heildareignum árið áður. Athyglisvert er 
að ekki er mikil breyting á vægi annarra íslenskra skuldabréfa en vægi þeirra 
var nær óbreytt, 25% bæði árin. Í þessum eignaflokki eru m.a. íslensk banka- 
og fyrirtækjaskuldabréf en afskriftir hafa verið miklar og verða líklega áfram 
verulegar í ár á þessum eignaflokki (sjá mynd 1).  

Fyrri rannsóknir 

Samband áhættu og ávöxtunar er mikilvægt atriði við rannsóknir á skilvirkni 
verðbréfamarkaða. Augljóst er að áhættusamari eignir eins og hlutabréf eiga 
að gefa meiri ávöxtun heldur en áhættuminni eignir. Það var ekki fyrr en 
Capital Asset Pricing Model (CAPM) var þróað að fræðimenn voru færir um 
að mæla áhættu og ávinning hennar. CAPM gengur út frá því að vænt 
ávöxtun eigna sé línulega tengd samdreifni (covariance) við ávöxtun 
markaðssafnsins. CAPM byggist á því að eignir með hærri kerfisbundna 
áhættu (systematic risk) skili meiri ávöxtun en þær þar sem áhættan er lægri og 
eignir sem hafa sömu kerfisbundna áhættu skili sömu ávöxtun. Af þessu 
leiðir að ef fjárfestar eiga eign sem hafa sömu kerfisbundu áhættu og 
markaðurinn, þ.e. betastuðullinn er 1, þá er vænt ávöxtun sú sama og 
ávöxtun markaðsins. Ef beta eignarinnar er hins vegar 0 þá er vænt ávöxtun 
sú sama og áhættulausir vextir. Einnig gengur CAPM út frá því að ekkert 
samband sé á milli sérstakrar áhættu fyrirtækja og ávöxtunar þeirra því að 
með fjölþættingu verðbréfasafna sé hægt að eyða henni algjörlega 
(Markowitz, 1959). 

Markowitz (1959) lagði grunninn að CAPM. Í rannsóknum sínum sýndi 
hann fram á að fjárfestar reyna að lágmarka áhættu, en áhættu skilgreindi 
hann sem dreifni (variance) ávöxtunar, og hámarka ávöxtun. Því ættu fjárfestar 
safn verðbréfa sem skilaði sem hæstri ávöxtun með sem lægstri dreifni. 
Sharpe (1964) og Lintner (1965) byggðu á rannsóknum Markowitz og 
þróuðu CAPM í framhaldi af því. Þeir sýndu fram á að ef fjárfestar hafa 
eingerðar væntingar og reyna að lágmarka dreifni og hámarka ávöxtun þá 
væri allur fjárfestingarheimurinn eða markaðurinn besta safnið, þ.e. það safn 
gæfi hæsta ávöxtun út frá dreifni (mean-variance efficient portfolio).  

Rannsóknir sem kanna hvernig fjárfestar eiga að ráðstafa eignum hafa 
sýnt að fjárfestar eiga að fjárfesta bæði í hlutabréfum og skuldabréfum. Í 
rannsókn sinni komust Jones og Wilson (2003) að jafnvel áhættufælnustu 
fjárfestar ættu að hafa a.m.k. 40% af eignasafni sínu í hlutabréfum. Þeir 
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komust að því að eignasafn þar sem helmingurinn væri í hlutabréfum og 
helmingur í skuldabréfum hefði skilað hærri ávöxtun og verið með lægri 
áhættu en safn sem eingöngu samanstóð af skuldabréfum. Niðurstaða Riley, 
William og Chow (1992) var að áhættufælni fjárfesta færi eftir hlutfallslegum 
auði, tekjum og aldi. Shoven (1999) komst að því að jafnvel áhættufælnir 
fjárfestar ættu að hafa a.m.k. 60% af eignasafni sínu í hlutabréfum.  

Í þessari grein eru helstu eignaflokkar, ávöxtun þeirra og áhætta, skoðuð 
frá ársbyrjun 2001 til ársloka 2008. Því er horft í „baksýnisspegilinn“ og 
kannað hvernig best hefði verið að ráðstafa eignum í mikilvægustu eigna-
flokka. Einnig kannað hver besta eignasamsetning væri við „eðlilegar“ 
aðstæður á verðbréfamörkuðum.  

Árin 2001-2008 

Árin 2001-2008, en það er það tímabil sem rannsóknin nær yfir, er að mörgu 
leiti mjög sérstakt og erfitt tímabil á fjármálamörkuðum, sérstaklega þó 
hlutabréfamörkuðum. Það sést vel í töflu 1 en hún sýnir árlega meðalávöxtun 
og staðalfrávik helstu eignaflokka. Eins og taflan sýnir var ávöxtun 
áhættusamari eignaflokka afleit þetta tímabil. Sérstaklega skiluðu íslensk 
hlutabréf lélegri ávöxtun en meðalávöxtun þeirra var neikvæð um 19,1% á 
ári. Þessi neikvæða ávöxtun er eingöngu vegna ársins 2008 en þá lækkuðu 
innlend hlutabréf um 94,4% en flest önnur ár rannsóknarinnar var ávöxtun 
íslenskra hlutabréf góð. Erlend hlutabréf skiluðu slakri ávöxtun þetta tímabil. 
Það sem flokkað er sem erlend hlutabréf er heimsvísitala hlutabréfa en hún 
skilaði neikvæðri árlegri ávöxtun. Norræn hlutabréf voru litlu skárri en önnur 
erlend hlutabréf. Þegar staðalfrávik er skoðað, en það er góður mælikvarði á 
áhættu eignaflokka, kemur í ljós að staðalfrávik var lang hæst á innlendum 
hlutabréfum. Hins vegar var lægsta staðalfrávikið á skammtímamarkaði, en 
þar er átt við ríkisvíxla, en litlu hærra staðalfrávik var í ávöxtun innlána en 
þar var miðað við ávöxtun verðtryggðra innlána. 

Athyglisvert er hversu góðri ávöxtun áhættulitlir eignaflokkar skila. 
Áhættuminnstu eignaflokkarnir, þ.e. ríkisskuldabréf, skammtímamarkaður og 
innlán skila allir yfir 10% árlegri ávöxtun. Einnig skila erlend skuldabréf góðri 
ávöxtun en stór hluti ávöxtunar þeirra var vegna mikillar lækkunar íslensku 
krónunnar 2008. 

Augljóst er þegar tafla 1 er skoðuð að ekki var „eðlilegt“ samband milli 
ávöxtunar og áhættu þetta tímabil. Áhættumestu eignirnar skiluðu slökustu 
ávöxtuninni meðan þær áhættuminni skiluðu bestu ávöxtununni. 
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Áhættumesta eignin, íslensk hlutabréf, skilaði langverstu ávöxtununni 
(Bloomberg, 2008).  

Tafla 1. Staðalfrávik og ávöxtun helstu eignaflokka 2001-2008 í ISK  
 

  Staðalfrávik Ávöxtun

Ríkisskuldabréf 5,96% 11,10%

Innlend hlutabréf 39,72% -19,09%

Erlend hlutabréf 18,73% -1,45%

Erlend skuldabréf 18,38% 12,59%

Norræn hlutabréf 25,82% -0,01%

Skammtímamarkaður 1,01% 9,02%

Innlán 2,16% 10,87%

Framfall 

Hið svokallað framfall sýnir bestu eignasamsetningu miðað við gefna áhættu 
(staðalfrávik) og ávöxtun. Þegar framfall er smíðað þá er leidd út sú eigna-
samsetning sem gefið hefði bestu ávöxtun með sem minnstri áhættu. Það 
sem skiptir máli við samsetningu framfallsins er áhætta eignanna, mæld í 
staðalfráviki, ávöxtun og fylgni eignanna.  

Ef við notum þær niðurstöður sem áður hafa komið varðandi ávöxtun og 
staðalfrávik helstu eignaflokka 2001-2008 og reiknum út fylgni þessara flokka 
þá getum við búið til framfall. Í töflu 1 eru helstu niðurstöður varðandi 
áhættu og ávöxtun en í töflu 2 er sýnd fylgni mikilvægustu eignaflokkana. 

Tafla 2 sýnir að mesta jákvæða fylgnin er á milli norrænna hlutabréfa og 
erlendra hlutabréfa (Bloomberg, 2008). Einnig er mikil jákvæð fylgni milli 
erlendra skuldabréfa og erlendra hlutabréfa. Ástæða þessa eru að mestu 
íslenska krónan, en sveiflur í henni eru yfirgnæfandi í sveiflum í ávöxtun 
erlendra eigna, sérstaklega erlendra skuldabréfa. Athyglisvert er að innlend 
hlutabréf hafa neikvæða fylgni við flesta eignaflokka. Því eru þau líklega 
mikilvæg við áhættudreifingu.  
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Tafla 2. Fylgni mánaðarlegrar ávöxtunar helstu eignaflokka 2001-2008 

 
Mynd 2 sýnir framfall mikilvægustu eignaflokka 2001-2008 (Bloomberg, 

2008). Línan á myndinni sýnir bestu mögulegu eignasamsetningu, þ.e. hæstu 
ávöxtun fyrir hvert stig áhættu. Tökum sem dæmi að ef ávöxtun hefði verið 
10% þá hefði með bestu eignasamsetningu verið hægt að ná lægst 1,5% 
staðalfráviki. Sú eignasamsetning sem hefði gefið þetta staðalfrávik og 
ávöxtun hefði að mestu leyti samanstaðið af innlánum og skammtíma-
markaði en yfir 95% af eignasafninu hefði fjárfest í þessum eignaflokkum. 
Almennt þá er hagkvæmasta eignasafnið að mestu samansett af skammtíma-
markaði og innlánum. Auk þessa eru íslensk ríkisskuldabréf nokkur hluti 
hagkvæmasta eignasafnsins. Áhættusamari eignir eins og innlend og erlend 
hlutabréf koma hins vegar ekki inn í hagkvæmasta eignasafnið. 

 

 
Mynd 2. Framfall mikilvægustu eignaflokka 2001-2008  
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Framfall með forsendum 

Ljóst er að tímabilið sem þessi rannsókn nær yfir er alls ekki eðlilegt. 
Ávöxtun áhættusamra eigna var langtum lægri en hún hefur verið áður, 
íslensk hlutabréf hrundu algerlega auk þess sem ávöxtun áhættulausra 
íslenskra eigna var mjög góð. Því samanstóð framfallið að mestu af áhættu-
litlum eignum. 

Athyglisvert er að kanna hvernig eignasamsetning væri við eðlilegri 
aðstæður á fjármálamörkuðum. Þá er miðað við að ávöxtun hlutabréfa verði 
10%, ávöxtun íslenskra ríkisskuldabréfa og innlána verði 6-8% og ávöxtun 
erlendra skuldabréfa verði 7%. Gengið er út frá sama staðalfráviki og fylgni 
eignaflokka og var 2001-2008. Niðurstaðan er framfall sem sýnt er á mynd 3. 
Þar er áhættuminnsta safnið með um 6,5% árlega ávöxtun og um 1% í 
staðalfrávik. Það samanstendur að mestu af skammtímamarkaði. Þegar 
ávöxtun hækkar eykst vægi áhættumeiri eigna. Til dæmis þegar ávöxun er 9% 
þá er vægi íslenskra hlutabréfa 9% af eignasafni, erlend hlutabréf eru einnig 
9% en íslensk ríkisskuldabréf eru 64% af eignunum.  

 
Mynd 3. Framfall mikilvægustu eignaflokka ef gefnar eru forsendur um 
„eðlilega“ ávöxtun 
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Lokaorð 

Eftir íslenska bankahrunið sem var í október sl. þá er ljóst að íslenskir 
fjárfestar, eins og lífeyrissjóðir og aðrir fagfjárfestar hafa orðið fyrir miklum 
áföllum. Eðlilegt er að bregðast við þessum áföllum með endurskoðun á 
fjárfestingarstefnum og breytingu á eignasamsetningu. Það hefur hingað til 
einkennt eignasafn íslenskra fagfjárfesta, sérstaklega lífeyrissjóði, að stærstur 
hluti fjárfestinga þeirra hefur hingað til verðið í íslenskum skuldabréfum. 
Auk þessa hafa innlend hlutabréf verið einn af stærri eignaflokkum sjóðanna. 
Mikið tap var á þessum eignum við bankahrunið, íslensk hlutabréf 
þurrkuðust nærri út og mikið tap var á íslenskum banka- og fyrirtækjaskulda-
bréfum. 

Í þessari grein eru helstu eignaflokkar, ávöxtun þeirra og áhætta, skoðuð 
frá ársbyrjun 2001 til ársloka 2008. Niðurstöður eru þær að ávöxtun 
áhættusamra einaflokka var slök þetta tímabil en neikvæð ávöxtun var að 
meðaltali á helstu hlutabréfamörkuðum. Einnig var kannað hver fylgni og 
hagkvæmasta framfall mikilvægustu eignaflokka hefði verið. Niðurstaðan var 
sú að best hefði verið að fjárfesta í áhættuminni eignum eins og ríkisskulda-
bréfum og innlánum en sleppa þeim áhættumeiri. Að lokum þá er kannað 
hver besta eignasamsetning væri við „eðlilegar“ aðstæður á verðbréfa-
mörkuðum. Þá eru niðurstöður þær að áhættumeiri eignir ættu að hafa meira 
vægi, en áhættuminni eignir ættu eftir sem áður að hafa verulegt vægi í 
eignasafninu.  
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Cross-Cultural Adjustment for Icelandic 
Expatriates in North America 

 
Svala Guðmundsdóttir 

 

The globalization of business has lead to an increasing need for international 
managers and it has become widely recognized that the use of expatriates on 
international assignments is necessary for companies to succeed in global 
business enterprises (Carpenter, Sanders & Gregersen, 2000). As a result, the 
number of expatriates working around the world has also increased, and the 
demand for people who can function successfully in a foreign environment 
is growing rapidly (Zakaria, 2000).  

It has been documented that the greatest threats to business success in 
relation to international assignments comes from within the organization 
itself (Black & Mendenhall, 1990; Schuler, Budhwar & Florkowski, 2002; 
Tung, 1982). That is, the failure to effectively manage expatriate assignments. 
The failure is widespread even though expatriate assignments are the first 
step most companies take when they establish operations overseas and 
despite the prevailing wisdom that those assignments who fail have to face 
substantial monetary losses and potential loss of future business (Nauman, 
1992).  

This study is an important first step to explore the comparative adjust-
ment of Icelandic expatriates in North America. Although cross-cultural 
adjustment is only one of many subjects associated with expatriation and 
failure it may contribute both to further studies on expatriate adjustment as 
well as having practical implications for businesses.  

This paper proceeds with a discussion on expatriates in general as well as 
expatriate failure and cross-cultural adjustment. The methodology is present-
ed and the results are offered followed by a discussion of the findings.  
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Expatriates 

For many companies, expatriate managers are the cornerstone in 
international assignments and joint ventures (Scullion & Brewster, 2001). 
Multinational companies most often send parent country nationals abroad to 
ensure that policies and procedures of the home office will be carried out in 
the foreign operation. Therefore, they play a critical role in transferring 
“know-how” and build new relationships (Deshpande & Viswesvaran, 1992).  

In many cases the assignments undertaken by the expatriates are 
successful and expatriates accomplish the set goals. They later return to their 
home country or, are signed to another destination. However, the assign-
ments in some cases go painfully wrong and when they do, the consequences 
for the expatriate, family, and the company itself can be substantial. If the 
expatriate returns home prematurely, the assignment is classified as 
“expatriate failure” (Andersen & Schuler, 2004). On the other hand some 
expatriates underperform, change jobs upon return or be downgraded by the 
company (Black & Gregersen, 1999; Deshpande & Viswesvaran, 1992). 

Expatriate failure can be very expensive for companies, and in the case of 
expatriate recall, the direct costs include salary, training, travel and relocation 
expenses. Suutari and Brewster (2003) argue that the average cost per failure 
to the parent country company can be as high as three times the domestic 
salary plus the cost of relocation, depending on currency exchange rates and 
location of assignment. Additionally, there is the risk of indirect costs. 
Greengard (1999) argues that indirect cost, such as damage done to the 
relationship with governments, customers, suppliers, staff, and local 
employees is difficult to measure in monetary terms. Some expatriates may 
have built up a new network with important clients, colleagues and host 
government that can be difficult or take time to regain. A premature 
departure may therefore cause disturbance of an established network, which 
in turn may result in loss of market share. Premature return can also affect 
the expatriate by loss of self-esteem and self-confidence, and prentice among 
peers. Baker and Roberts (2006) argue further that future performance may 
be decreased due to lack of motivation or absence of promotional 
opportunities, or the former expatriate may even be subjected to increased 
workload to compensate for the failure.  

There may be several reasons for failure in an assignment abroad, e.g. 
inability to adjust to foreign culture (Shaffer, Harrison & Gilley, 1999), 
adjustment problems when spouse and family try to settle down (Black & 
Stephens, 1989), inability to respond to overseas responsibility (Gregersen & 
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Black, 1990), the length of assignment as well as unwillingness to move 
(Andersen & Schuler, 2004), and work environment factors (Neuman, 1992).   

Cross-Cultural Adjustment 

The cultural environment in which the expatriate operates is an important 
factor in determining successful performance. Murray and Murray (1986) 
argue that while technical competence is regarded as the primary competence 
for expatriate success, effectiveness and coping skill are also required. 
Effectiveness skills are defined as the ability to successfully translate the 
managerial or technical skills into the foreign environment, whereas coping 
skills are considered to enable the person to become reasonably comfortable 
in the foreign environment. Mendenhall and Oddou (1988) argue that 
reliance on technical skills as a predictor of success will never be a good 
parameter and that technical competence does not assist a person’s ability to 
adapt to and cope with a new environment. When the findings of Tung 
(1982) research for expatriate failure and underperformance are examined, it 
becomes clear that expatriate and the spouse inability to adapt are one of the 
prime causes for failure.  

Although the theoretical link between expatriate adjustment and 
performance has been questioned by many researchers, a number of 
empirical researches support a positive association between the adjustment 
of expatriates and their work performance (Kraimer, Wayne, & Jaworski, 
2001;: Parker & McEvoy, 1993). This is important, since the reasons for 
assigning expertise to foreign locations is to perform certain work tasks.  

The majority of research cross-cultural adjustment of expatriates has been 
conducted in North America on North Americans moving to East Asia. In 
the past decade however there has been a rapid growth of interest in 
expatriate management in Europe and new fields in this area have been 
opened up by European researchers (Brewster & Scullion, 1997). The 
European researchers such as Scullion and Brewster (2001) have argued that 
assigning expatriates to a similar culture can be as much, if not more, of a 
trying experience as sending them to a very different culture. Expatriates 
moving to a very different culture usually are conscious of the dissimilarity, 
whereas expatriates posted in a similar culture to their own often fail to 
identify the differences that do exist and easily resort to blaming their 
subordinates or themselves for problems which in reality are due to the 
culture clash.  
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In this preliminary research study on Icelandic expatriates in North 
America, two aspects of adjustment are considered; sociocultural adjustment 
(to what extent expatriates are well integrated in daily life and work in the 
host locations) and time to proficiency (how quickly an acceptable level of 
performance has been achieved at work).  

Sociocultural adjustment 

In the literature of international adjustment the concept of sociocultural 
adjustment has been proposed and defined (Ward & Kennedy, 1992). 
Sociocultural adjustment refers to the expatriates’ ability to ‘fit in’ measured 
by the amount of difficulty experienced in the management of everyday 
situations. Sociocultural adjustment is theoretically based on cultural learning 
theory and highlights social behavior and practical social skills underlying 
attitudinal factors (Black & Mendenhall, 1991; Furnham, 1993; Klineberg, 
1982).  

Black, Mendenhall and Oddou (1991) have argued that sociocultural 
adjustment should be treated as a multidimensional concept, rather than a 
unitary phenomenon as was previously the dominating view (Gullahorn & 
Gullahorn, 1962; Oberg, 1960). In their proposed model for sociocultural 
adjustment, Black et al. (1991) made a distinction between three dimensions 
of in-country adjustment: (1) general adjustment, (2) interaction adjustment, 
and (3) work adjustment. General adjustment refers to the psychological 
comfort relating to factors of the host cultural environment such as weather, 
living conditions and food. Work adjustment involves the psychological 
comfort involving different work values, expectations, standards. Inter-
actional adjustment refers to adjustment to different communication styles in 
the host cultures and to communication with host country nationals. This 
theoretical framework of sociocultural adjustment has been supported over 
the years by various scholars conducting number of empirical studies on US 
expatriates and their spouses (Black & Gregersen, 1990, 1991a, 1991b: Black 
& Stephens, 1989). More recently Bhaskar-Shrinivas, Harrison, Shaffer and 
Luck (2005) produced evidence that strongly supported Black et al.´s (1991) 
model, though meta analysis using data from 8474 western expatriates in 66 
studies. 
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Time to proficiency 

Pinder and Schroeder (1987) have defined time to proficiency as the period it 
takes an employee in a new job to reach an acceptable performance level. 
Unfortunately little attention has been given to time to proficiency following 
a transfer by researchers. This is rather unfortunate as the information for 
both expatriates and organizations can be beneficial. For the expatriates, 
disruption in everyday patterns and routines, both on the job and in their 
private lives, may produce anxiety and stress. The experienced stress can 
then lead to a reduction in levels of expatriates performance and self-
confidence (Brett, 1982).  

Expatriate time to proficiency can be an important issue for the 
organization. Typically, the total cost for an organization in relation to 
relocation exceeds the total contributions the expatriates make for the 
organization in the first phase of the adjustment period. Hence, the longer 
the time to proficiency, the greater the costs will be to the organization. 
Therefore, it would be in the interest of both the expatriate and the assigning 
organization to keep time to proficiency as short as possible (Pinder & 
Schroeder, 1987).  

Method 

Sample 
Using a questionnaire, the data was collected from business expatriates in 
North America. A total of 18 responses were received using an online 
survey, representing a response rate of 41.86 per cent. The response rate for 
the survey is similar or higher than those in previous studies in the expatriate 
literature (Black and Gregersen, 1991a; Parker and McEvoy, 1993; Shaffer 
and Harrison, 1998). A non-probability judgment sampling was used, as only 
Icelandic organizations that make use of Icelandic expatriates was included in 
the study. The human resource managers of likely organizations that make 
use of expatriates was approached and asked to participate. Those that 
agreed, were asked to provide a list of their expatriates working and living in 
North America as well as their e-mail addresses in order to forward an 
introduction e-mail and a link to a website hosting the questionnaire.  

On average business expatriates had spent 3 years at their respective 
location on the current assignment and half of the respondents were working 
for private companies. The average age of the respondents was between 41-
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45 years and 83.3 per cent of expatriates were male. Most of the expatriates 
had a University or postgraduate degree and 94.4 per cent were married. The 
assignments were on average around 3-5 years. These personal characteristics 
of the studied expatriates seem to be consistent with what is generally 
reported in the literature (Selmer and Leung, 2003).  

Instrument 
To measure sociocultural adjustment and time to proficiency, separate scales 
were applied. The three dimensions of sociocultural adjustment were 
measured using scales developed by Black (1988) and Black and Stephens 
(1989). Although this commonly used scale has been criticized for being only 
a statistical construct, this measure has been consistently validated (Shaffer et 
al., 1999). The scale is designed to measure all three dimensions of socio-
cultural adjustment: general adjustment, interaction adjustment and work 
adjustment. Respondents were asked to indicate on a seven point Likert-type 
scale how well adjusted they were to their respective host location in North 
America on a scale rating from 1= not adjusted at all to 7= very well 
adjusted. 

Time to proficiency was assessed by four items from Pinder and 
Schroeder (1987). On two of the items, respondents reported on a seven 
point Likert-type scale how quickly they became proficient/comfortable in 
their new job after the relocation. The scale ranged from 1 = extremely 
slowly to 7 = extremely quickly. The other two items asked how many 
months it took for the respondents to become proficient at their new jobs. 
Due to the different types of scales involved, standardized scores were used 
to compute a mean score. According to Dillman, Smyth and Christian 
(2009), the reliability of the two scales combined was acceptable (alpha =.71) 

Results 

Descriptive statistics and correlations for all variables were explored 
although the number of participants was scarce. When the sociocultural 
adjustment variables, general adjustment, interaction adjustment and work 
adjustment were examined, the results indicate that expatriates are generally 
well adjusted. Participants scored however lower on interactional adjustment 
and work adjustment where most expatriates seemed to be on average and 
below midpoint on the scale. When the variable time to proficiency was 
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examined, half of the respondents seemed to adjust within a year while the 
other half reported to take longer than a year to gain proficiency at work.  

Past research has indicated that previous international experience has a 
positive effect on adjustment because it allows individuals to form 
generalizations based on past cross-cultural adjustment and apply them to 
the new situation, thereby facilitating adjustment (Church, 1982; Parker & 
McEvoy, 1993; Torbiorn, 1982). Previous international experience is 
considered to be able in some cases to help individuals to know what to 
expect relative to transferring and adjusting to new culture (Black & 
Gregersen, 1991c). In this study previous international experience did not 
seem to be associated with increased adjustment.  

Discussion 

In this preliminary study the researcher investigated cross-cultural adjust-
ment for Icelandic expatriates in North America. The results indicate that 
Icelandic expatriates seem to be generally well adjusted to the psychological 
comfort relating to host cultural environment such as weather, living 
conditions and food in North America. This is a positive indication for those 
individual scoring high in this category as they might have more energy and 
time to utilize in the other resources such as work and interaction with host 
nationals.  

In relation to interaction adjustment, expatriates report to be slightly less 
adjusted to interacting with host nationals although well adjusted generally. 
Most participants, or 72.2 percent scored on midpoint of the scale reporting 
to be adjusted, towards not adjusted at all. This downward slope towards not 
adjusted at all suggests that organizations could benefit from further 
investigation within their own boundaries. If interaction seems to be 
something of a concern and if the job involves much interaction with host 
nationals, they can address this in the selection and training process.   

Work adjustment was the variable that scored similar to interactional 
adjustment, 72.2 per cent reported to be on midpoint of the scale with a 
downward slope towards not adjusted at all. This would generally be 
considered of great concern as performance is considered to be related to 
work adjustment (Kraimer, et al., 2001; Parker & McEvoy, 1993). It is 
therefore highly recommended that organizations examine this further and 
investigate what part of the work adjustment expatriates seem to have 
difficulty with.  
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When time to proficiency was examined, half of the respondents reported 
to be proficient within a year. However, the other half of respondents 
reports that the average time to proficiency was longer than a year. This is of 
considerable concern for organizations when the indirect, as well as direct 
cost of international assignments is considered, since the longer the time to 
proficiency, the greater the cost will be to the organization.  

The results indicated that perhaps organizations should consider if pre-
departure and in-country training can assist with work and interaction 
adjustment. Research has indicated that inadequate cross-cultural under-
standing leaves expatriate managers with little alternative but to apply the 
same management style as in their home country, rather than adjust or adapt 
to local norms and practices (Black and Porter, 1991; Lawson and Swain, 
1985)  

Some organizations might find that training is not necessary for sending 
expatriates to North America because they assume that the cultural novelty is 
not a concern. However, research has indicated that cross-cultural training 
could be useful, not only when assigning expatriates to foreign locations with 
a high cultural novelty, but also for assignments to host countries 
representing a low cultural novelty (Scullion & Brewster, 2001). This indi-
cates that wherever business expatriates are assigned, they may benefit from 
cross-cultural training. Western organizations have been found to be 
ambivalent on the usefulness of training, apparently assuming ´good persons 
always manage’ preferring a learning – by- doing approach (Black and 
Mendenhall, 1990, Kuhlmann, 2001).  

Limitations 

The contributions of the current study must be assessed in the light of its 
limitations. The first limitation of this study was the small sample size. There 
was no available list of expatriates working in North America to begin with, 
and regardless of good intentions and extensive search for organizations and 
Icelandic expatriates, it is possible that individuals might have been assigned 
as expatriates at the time but without the researcher’s knowledge. Because 
the sample was considerably lower than predicted the statistical results can 
only be considered as a preliminary indication. 

The second limitation is related to the single-sourced bias (Dillman et al., 
2009). It is possible that it could have affected the results of the investigation 
since all data were collected through a self-report questionnaire. To lessen 
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any potential problem of single-source bias, items of all scales were assigned 
to the instrument in random order to make it more difficult for the 
respondents to give uniform answers.  

The third limitation of this study is the cross-sectional methodology 
employed. Although adjustment is considered to increase over time (Black 
and Mendenhall, 1991), the method employed in this study only used 
measures of adjustment for the studied group of expatriates at a ceatrain 
point in time. A potentially more rich data could have been gathered by 
employing a longitudinal approach.  

Future studies 

This study was a first attempt to examine sociocultural adjustment and time 
to proficiency and should therefore be regarded only as a building block for 
future efforts. Future research is recommended when the Icelandic economy 
has recovered and organizations start expanding their operations again to 
North America. With a larger sample size, further information would be 
available, such as the direction of relationship between general adjustment 
and time to proficiency, interaction adjustment and time to proficiency and 
work adjustment and time to proficiency. Also, demographic variables can 
affect the outcome of an international assignment as suggested in past 
studies (Caliguri, Hyland & Aparna, 1998; Church, 1982). For this reason, it 
would be possible to explore the demographic factors such as educational 
level, age, marital status in more detail in relation to sociocultural adjustment 
and time to proficiency.  

While this study only examines sociocultural adjustment for Icelandic 
expatriates in North America, interesting and valuable information for 
research as well as organizations could be gained if this study would be 
conducted in Europe and East Asia as well. 
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Frammistaða í þjónustuþáttum og 
forgangsröðun úrbóta 

 
Þórhallur Guðlaugsson 

 

Tilgangur rannsóknarinnar er að draga fram forgangsröðun úrbóta með 
mismunandi tölfræðilegum aðferðum. Notaðar eru þrjár algengar aðferðir, 
gapsgreining, fylgniútreikningar og aðhvarfsgreining til að forgangsraða 
úrbótum. Forgangsröðun úrbóta er mikilvæg þar sem litið er svo á að 
meginmarkmið með mati á gæðum þjónustu sé að draga fram það sem vel er 
gert sem og þau atriði sem þarfnast úrbóta. Úrbótaverkefni hafa nánast 
undantekningarlaust kostnað í för með sér og því er mikilvægt að ráðast fyrst 
í úrbætur í þeim atriðum sem hafa mest áhrif á ánægju viðskiptavina, 
mögulegt er að ná betri árangri í og kostnaður er innan viðráðanlegra marka. 

Greininni er skipt upp í tvo kafla. Í kafla eitt er fjallað um þjónustu og 
þjónustugæði þar sem dregnar eru fram klassískar skilgreiningar á þjónustu 
og fjallað um algengar aðferðir við að leggja mat á gæði þjónustu. Þá er 
sérstaklega fjallað um aðferðir sem tengjast mati á gæðum þjónustu í 
háskólum. Í kafla tvö er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst er 
gerð grein fyrir aðferðum og uppleggi rannsóknarinnar, þá er fjallað um 
greiningu gagnanna og úrvinnslu þeirra og að síðustu er fjallað um 
niðurstöður.  

Þjónusta og þjónustugæði 

Fjöldi þeirra sem vill öðlast háskólamenntun hefur aldrei verið meiri og er 
áætlað að í Háskóla Íslands séu rúmlega 15 þúsund nemendur skólaárið 
2009-2010. Þróunina á Íslandi hvað varðar ásókn í háskólanám virðist því 
ekki ósvipuð og gerist víða annarsstaðar (Wright og O'Neill, 2003). Sevier 
(1996) hefur bent á að það sem háskóli býður nemendum sínum sé miklu 
víðtækara en aðeins hin fræðilega kennsla. Afstaða til nemenda hefur einnig 
breyst og er nú gjarnan horft á þá sem mjög mikilvæga hagsmunaaðila, 
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jafnvel samstarfsaðila, í skólastarfi. Því er mikilvægt að á þá sé hlustað í þeim 
tilgangi að bæta skólastarfið (Williams, 2002). 

Til eru margar skilgreiningar á þjónustu. Zeithaml, Bitner og Gremler 
(2006) skilgreina þjónustu sem óáþreifanlegt ferli sem gerist í rauntíma og 
veitir þeim sem hennar nýtur einhverskonar óhlutbundin gæði. Lovelock 
(2001) talar um að þjónusta sé ætlunarverk, ferill og frammistaða og því sé 
mikilvægt að leggja mat á alla þessa þrjá hluta. Segja má að formlegt mat á 
þjónustugæðum megi rekja til rannsókna Olivers (1977) annars vegar og 
Olshavsky og Millers (1972) hins vegar. Báðar þessar rannsóknir urðu fyrir 
miklum áhrifum frá rannsóknum Carlsmith og Aronsons (sjá Kasper, 2006, 
bls. 183). Garvin (1988) kynnti fimm mismunandi leiðir til að öðlast skilning 
á gæðum sem eru: Gæði byggð á yfirburðarframmistöðu (Transcendent-based), 
gæði byggð á eiginleikum (Attribute-based), gæði byggð á afstöðu notandans 
(User-based), gæði út frá framleiðslu (Manufacturing-based) og gæði byggð á virði 
(Value-based). 

Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985) lögðu grunninn að svo kölluðum 
SERVQUAL eða Þjónustavaka. Þessi aðferð var svo nánar útfærð í 
rannsókn Parasuraman, Zeithaml og Berry (1988) og margir hafa aðlagað 
aðferðina að sínum aðstæðum (Finn og Kayande, 2004). Síðan 1985 hafa 
þessir þrír höfundar þróað aðferðir sínar áfram í þeim tilgangi að betrumbæta 
aðferðina. Upphaflega módelið gerði ráð fyrir 10 víddum en þeim var síðar 
fækkað í fimm (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2006) og hafa þessar fimm 
víddir verið nokkuð leiðandi í rannsóknum á þjónustugæðum og ganga 
gjarnan undir nafninu RATER víddirnar. (Kasper, Helsdingen og Gabbot, 
2006). Víddirnar fimm eru: 

 

• Áreiðanleiki (Reliability). Hæfnin til að framkvæma þá þjónustu 
sem lofað var á traustan og réttan hátt. 

• Trúverðugleiki (Assurance). Þekking og framkoma starfsfólks 
ásamt getu fyrirtækisins og starfsfólks þess til að stuðla að trausti 
og trúverðugleika. 

• Áþreifanleiki (Tangibles). Umgjörð þjónustunnar s.s. aðstaða, 
búnaður og útlit starfsfólks. 

• Hluttekning (Empathy). Sú umhyggja sem fyrirtækið sýnir 
viðskiptavinum sínum. 

• Svörun og viðbrögð (Responsiveness). Viljinn til að hjálpa 
viðskiptavininum og veita honum fullnægjandi þjónustu. 
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Á bakvið hverja vídd eru svo þrjár til sex spurningar sem ætlað er að 
leggja mat á frammistöðu hverrar víddar. Fjöldi spurninga er mismunandi og 
fer eftir aðstæðum og viðfangsefninu hverju sinni. Þjónustuvakinn er því 
ekki staðlaður óbreytanlegur spurningalisti heldur er beinlínis ætlast til þess 
að notendur aðlagi aðferðina aðstæðum hverju sinni. 

Eins og áður segir þá er litið svo á að þjónusta sé ekki eitthvað eitt, heldur 
megi skipta henni upp í mismunandi víddir. Þannig tala Brady og Cronin 
(2001) um þrjár víddir, gæði útkomunnar, gæði þjónustuferilsins og gæði 
hlutlægra þátta. Bitner (1990) kynnti ennfremur til sögunnar þjónustutilvist 
(evidence of service) en þar er talað um fólk (people), ferla (process) og umgjörð 
(physical evidence). Þá hefur Christensen (2004) og fleiri aðlagað Þjónustu-
vakann að starfsemi viðskiptaháskóla. Spurningalistinn sem hér er notaður, 
byggir á hluta til á þeirri vinnu en hefur verið aðlagaður aðstæðum í Háskóla 
Íslands frá því að hann var fyrst lagður fyrir árið 2002.  

Margar aðrar aðferðir við að leggja mat á gæði þjónustu hafa komið fram 
undanfarin ár. Nokkrar eru sérstaklega sniðnar að mati á starfi háskóla. 
Þannig hefur Harvey (2001) notað og þróað aðferð, SSA eða Student 
Satisfaction Approach, þar sem m.a. er lögð áhersla á forgangsröðun úrbóta 
með mikilvægis og frammistöðukorti. Fyrirtækið Noel-Levitz hefur þróað 
aðferð, SSI eða Student Satisfaction Inventory, þar sem lagt er mat á 
fjöldamörg atriði er tengjast heildarupplifun nemenda á meðan á námi 
stendur (Noel-Levitz, 2005). Báðar aðferðirnar, rétt eins og SERVQUAL, 
leggja mat á annars vegar skynjun og hins vegar mikilvægi sem mat á 
væntingum. 

Frammistaða í þjónustuþáttum og forgangsröðun úrbóta 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrst er 
fjallað um aðferðir og upplegg rannsóknarinnar, svo um greiningu gagna og 
með hvaða hætti unnið er með þau og að lokum er farið yfir niðurstöðu. 

Aðferðir og upplegg rannsóknar 
Gögnin byggja á sjálfstæðum könnunum meðal nemenda í grunnnámi árin 
2005 til 2009. Í öllum tilvikum fór könnunin fram í febrúar og í öllum 
tilvikum var svörun ríflega 40%. Heildarfjöldi svara er 4.051 og skiptast 
þannig milli ára að árið 2005 fengust 461 svar, árið 2006 fengust 538 svör, 
árið 2007 fengust 583 svör, árið 2008 fengust 1.248 svör og árið 2009 
fengust 1.221 svar. Ástæðan fyrir því að svör eru fleiri 2008 og 2009 er að þá 
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var tekin ákvörðun um að gefa öllum nemendum í grunnnámi kost á að 
svara. Það kann að hafa áhrif á niðurstöður og ákveðnar lýkur eru fyrir því 
að sami nemandi hafi svarað oftar en einu sinni. 

Stuðst var við þróaða útgáfu af SERVQUAL, en spurningalistinn var 
settur upp í vefforritinu WebSurveyor. Sendur var póstur á alla nemendur á 
öðru ári og tvisvar var send út áminning. Árin 2008 og 2009 var sami háttur 
hafður á en sendur póstur á alla skráða nemendur í grunnnámi.  

Spurningalistinn er fjórskiptur. Í fyrsta hluta voru nemendur beðnir um 
að taka afstöðu til sextán fullyrðinga sem standa fyrir tiltekin atriði í 
þjónustunni eða umgjörð hennar.  

 
1. Við skólann er öflugt félagslíf 
2. Í náminu fæ ég tækifæri til að vinna við rannsóknir 
3. Í náminu fæ ég tækifæri til að vinna verkefni fyrir fyrirtæki og 

stofnanir 
4. Deildin er búin tækjabúnaði sem uppfyllir kröfur nútímans 
5. Húsnæði uppfyllir vel mínar þarfir 
6. Framkoma starfsfólks (kennarar og aðrir) ber vott um fagmennsku 
7. Gögn um þjónustu deildarinnar, s.s. bæklingar, kennslugögn og 

heimasíða, eru aðlaðandi í útliti 
8. Ef kennari hefur lofað að gera eitthvað fyrir ákveðinn tíma, þá er 

staðið við það 
9. Þjónustan sem deildin veitir er skilvirk 
10. Ég ber traust til starfsfólks deildarinnar 
11. Starfsfólk deildarinnar sýnir mér ávallt kurteisi 
12. Kennarar deildarinnar geta svarað spurningum mínum um náms-

efnið af þekkingu 
13. Ég finn að kennarar deildarinnar vilja veita mér persónulega 

þjónustu 
14. Starfsfólk deildarinnar hefur þekkingu til að svara spurningum 

mínum varðandi reglur, skráningu o.þ.h. 
15. Starfsfólk deildarinnar er vingjarnlegt í viðmóti 
16. Námskeiðsgögn eru til reiðu þegar ég þarf á þeim að halda 

 

Í öðrum hluta voru nemendur beðnir um að segja til um mikilvægi þeirra 
sextán atriða sem fram koma í fyrsta hluta. Tilgangurinn með því er að fá 
fram að atriði skipta mismiklu máli fyrir nemendur og mikilvægt er að standa 
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sig vel í því sem skiptir miklu máli og láta úrbætur hafa forgang þegar um er 
að ræða slaka frammistöðu í mikilvægu atriði.  

Í þriðja hluta var spurt um sex atriði. Fyrstu þrjár spurningarnar tóku til 
afstöðu nemenda til Nemendaskrár, Uglunnar og Námsráðgjafar. Fjórða 
spurningin tengdist heildaránægju, fimmta um líkur fyrir því að viðkomandi 
myndi mæla með námi við HÍ og sjötta um líkurnar fyrir því hvort 
viðkomandi myndi aftur velja HÍ ef verið væri að hefja nám nú. Í þessari 
grein er spurningin um heildaránægju notuð til að forgangsraða úrbóta-
þáttum. Fjórði hluti spurningalistans tengdist bakgrunni svarenda og er fyrst 
og fremst ætlaður til úrvinnslu gagnanna. 

Eftir að gagnaöflun lauk voru gögnin flutt yfir í SPSS til nánari úrvinnslu. 
Notaðar eru þrjár algengar aðferðir við að forgangsraða úrbótaþáttum. Fyrsta 
aðferðin byggir á gapsgreiningum en þá er stillt saman niðurstöðum fyrir 
frammistöðu annars vegar og mikilvægi hins vegar. Önnur aðferðin gengur 
út á að stilla saman niðurstöðum fyrir einstaka spurningar og fylgni þeirra við 
heildaránægju og þriðja aðferðin gengur út á að stilla saman betastuðlum úr 
aðhvarfsgreining og frammistöðu í einstaka þjónustuþáttum. Allar 
aðferðirnar eru þekktar við að forgangsraða úrbótaþáttum. 

Niðurstöður 

Eins og áður hefur komið fram eru notaðar þrjár aðferðir við að ákvarða 
forgangsröðun úrbóta, gapsgreining, fylgniútreikningar og beta stuðlar. 

Á mynd 1 má sjá heildarniðurstöður þar sem notuð er gapsgreining. 
Skynjunin er heila óreglulega línan og mikilvægið (væntingar) óreglulega 
punktalínan. Efri og neðri mörk eru til viðmiðunar. Frammistaða fyrir ofan 
efri mörk (4,12) er styrkur á meðan að frammistaða fyrir neðan neðri mörk 
(3,64) er veikleiki. Í þeirri framsetningu sem hér er kynnt er litið svo á að 
lendi bæði skynjun og mikilvæg fyrir ofan efri mörk sé um styrk að ræða en 
lendi mikilvægið fyrir ofan efri mörk en frammistaðan (skynjunin) fyrir 
neðan neðri mörk, sé um veikleika að ræða. Þau atriði ættu að njóta forgangs 
hvað úrbætur varðar. 
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Mynd 1. Skynjun og mikilvægi þjónustuþátta, heildarniðurstöður 

Eins og sjá má á mynd 1 eru nokkur atriði sem teljast til veikleika 
samkvæmt framangreindri skilgreiningu. Þetta eru atriði (4) deildin er búin 
tækjabúnaði sem uppfyllir kröfur nútímans, (5) húsnæði uppfyllir vel mínar 
þarfir, (8) ef kennari hefur lofað að gera eitthvað fyrir ákveðinn tíma, þá er 
staðið við það, (9) þjónustan sem deildin veitir er skilvirk og (16) 
námskeiðsgögn eru til reiðu þegar ég þarf á þeim að halda. Styrkur kemur 
fram í einu atriði, (12) kennarar deildarinnar geta svarað spurningum mínum 
námsefnið af þekkingu, og má segja að fyrir háskóla sé það atriði mjög 
mikilvægt. Þetta er sama niðurstaða og komið hefur fram þegar einstaka ár 
eru skoðuð. Veikleikarnir tengjast umgjörð, s.s. húsnæði, tækjabúnaði en 
einnig áreiðanleika og viðbrögðum. Því er mikilvægt að setja af stað verkefni 
sem hafa það að markmiðið að greina nánar við hvað er átt og ráða bót á 
þeim atriðum. Kosturinn við þessa aðferð er að hún er einföld út frá 
tölfræðilegu sjónarhorni en gallinn er sá að spyrja þarf fleiri spurninga en í 

Þjónustumælingar 2005-2009
N = 4051 
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aðferðum tvö og þrjú. Það fer þó eftir aðstæðum hverju sinni hvort þetta 
telst stórvægilegur galli eða ekki og má segja að í þeirri aðferð sem hér er 
notuð sé gallinn í lágmarki. 

Aðferð tvö gengur út á það að nota fylgnistuðla við heildaránægju. Þá er 
gengið út frá því að samband sé á milli þjónustuþátta og heildaránægju og að 
heildaránægja sé háð frammistöðu í þjónustuþáttum. Ráðgjafafyrirtæki, eins 
og Capacent, nota gjarnan þessa aðferð. Niðurstöður má sjá betur á mynd 2. 

Mynd 2. Meðaleinkunn þjónustuþátta og fylgni við heildaránægju 

Á mynd 2 má sjá viðmiðunarlínur, önnur lóðrétt og hin lárétt. 
Lóðréttalínan er viðmiðunargildi fyrir frammistöðu (3,64) og litið svo á að 
frammistaða lægri en viðmið sé neikvæð. Lárétta línan táknar miðgildi 
fylgnistuðla samkvæmt (H-L)/2+L þar sem H er hæsti fylgnistuðull og L er 
lægsti fylgnistuðull. Nokkuð breytilegt er hvar þessi línur eru settar en hér er 
valið að fara frekar varfærna leið og forðast að ofgera veikleika eða styrkleika. 
Kortinu er skipt í fjögur svæði eftir staðsetningu viðmiðunarlínanna. Þannig 
er styrkur NA svæðið, veikleiki NV svæðið, til athugunar eru atriði sem lenda 
á SV svæðinu og hugsanlegt yfirskot er SA svæðið. Þau atriði sem samkvæmt 
niðurstöðum teljast til veikleika eru atriði (9) þjónustan sem deildin veitir er 
skilvirk, (13) ég finn að kennarar deildarinnar vilja veita mér persónulega 
þjónustu, (16) námskeiðsgögn eru til reiðu þegar ég þarf á þeim að halda og 
(8) ef kennari hefur lofað að gera eitthvað fyrir ákveðinn tíma, þá er staðið 
við það. Atriði 8 9 og 16 eru einnig veikleikar í gapsgreiningaraðferðinni og 
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atriði 4 og 5 eru til athugunar. Niðurstöður virðast því kallast á og vera í 
ágætu samræmi. Vegna takmarkaðs rýmis verður ekki farið nánar út í að túlka 
niðurstöðu hér en segja má að aðferðirnar styðji hvor aðra. 

Aðferð þrjú byggir á aðhvarfsgreiningu þar sem heildaránægja er háða 
breytan og gengið út frá því að spá megi fyrir um heildaránægju með 
frammistöðu í þjónustuþáttum. Þá koma aðeins til umfjöllunar þau atriði 
sem reynast marktæk í aðhvarfsgreiningu en niðurstöður má sjá á mynd 3. 

 
Mynd 3. Meðaleinkunn þjónustuþátta og Beta stuðlar 

Líkanið sýnir marktæk tengsl í 9 atriðum af 16. Þau atriði sem ekki koma 
inn í aðhvarfsgreiningarlíkanið eru atriði (2) í náminu fæ ég tækifæri til að 
vinna við rannsóknir, (3) í náminu fæ ég tækifæri til að vinna verkefni fyrir 
fyrirtæki og stofnanir, (6) framkoma starfsfólks ber vott um fagmennsku, (8) 
ef kennari hefur lofað að gera eitthvað fyrir ákveðinn tíma, þá er staðið við 
það, (11) starfsfólk deildarinnar sýnir mér ávallt kurteisi, (14) starfsfólk 
deildarinnar hefur þekkingu til að svara spurningum mínum varðandi reglur, 
skráningu o.þ.h. og atriði (15) starfsfólk deildarinnar er vingjarnlegt í viðmóti. 
Fyrir þessu geta verið ýmsar ástæður eins og að þessi atriði skipti litlu máli en 
einnig kann að vera um að ræða tölfræðilega skekkju sem ekki gefst svigrúm 
til að fara nánar út í hér.  

Þau 9 atriði sem eftir standa eru sett fram með svipuðum hætti og í 
aðferð tvö og sjá má á mynd 2. Hér er sama lóðrétta viðmiðunargildi og í 
aðferð tvö og einnig er sett inn miðgildi líkt og í aðferð tvö. Miðgildið hefur 
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þó aðeins þann tilgang að leiðbeina um mikilvægi en ekki að flokka atriðin í 
flokka eins og í aðferð tvö. Litið er á að um marktæka stuðla sé að ræða og 
því gegni öll atriðin hlutverki í að útskýra og spá fyrir um heildaránægju 
nemenda. Í þessu líkani er útskýringarhlutfallið (R2) 0,39 þ.e. útskýra má 39% 
af breytileikanum í heildaránægju með breytileika í þeim 9 atriðum sem 
fyrirfinnast í aðhvarfsgreiningarjöfnunni. Út úr myndinni er lesið þannig að 
því meiri veikleiki er eftir því sem betastuðull (hlutfallslegur) er hærri og 
frammistaðan er lakari. Að sama skapi er því meiri styrkur eftir því sem 
staðsetning er hærri og meira til hægri á kortinu. Afgerandi veikleiki er í 
atriðum (9) þjónustan sem deildin veitir er skilvirk og (13) ég finn að 
kennarar deildarinnar vilja veita mér persónulega þjónustu. Þessi atriði koma 
einnig fyrir í aðferð tvö en atriði (13) er ekki eins afgerandi í aðferð eitt. 
Atriði (16) námskeiðsgögn eru til reiðu þegar ég þarf á þeim að halda, þarf að 
skoða sem og atriði (5) húsnæði uppfyllir vel mínar þarfir, (4) deildin er búin 
tækjabúnaði sem uppfyllir kröfur nútímans og (7) gögn um þjónustu 
deildarinnar, s.s. bæklingar, kennslugögn og heimasíða, eru aðlaðandi í útliti. 
Mikill styrkur virðist liggja í atriði (10) ég ber traust til starfsfólks deildarinnar 
en einnig í atriði (12) kennarar geta svarað spurningum mínum um 
námsefnið af þekkingu. Þessi atriði eru einnig styrkur í aðferð tvö.  

Í grundvallaratriðum þá styðja aðferðirnar hver aðra. Aðferðirnar draga 
fram nánast sömu atriði sem veikleika og styrkleika þó svo að röðun þeirra sé 
ekki sú sama. Aðferð eitt er einföld í úrvinnslu en hefur þann galla að leggja 
þarf margar spurningar fyrir svarendur. Aðferð tvö er ekki flókin í úrvinnslu 
og ekki þarf að leggja fyrir nema helming þeirra spurninga sem nota þarf í 
aðferð 1. Hún hefur hins vegar þann galla að ofmeta veikleika og þar með 
þau atriði sem þarfnast úrbóta. Þriðja aðferðin gerir mestar kröfur 
tölfræðilega en skilar einnig mest afgerandi niðurstöðu. Þar kemur skýrt fram 
að atriði (9), þjónustan sem deildin veitir er skilvirk er helsti veikleikinn og 
atriði (10) ég ber traust til starfsfólks deildarinnar er styrkur sem mikilvægt er 
að viðhalda og efla. Stjórnendur ættu því að veita þessum atriðum sérstaka 
athygli. 
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Samþætting sjálfbærrar þróunar og 
markaðsfræði I í Háskólanum á Akureyri 

 
Vera Kristín Vestmann Kristjánsdóttir 

 

Sjálfbær þróun og menntun til sjálfbærrar þróunar hefur verið töluvert í 
umræðunni að undanförnu og ljóst er að í framtíðinni mun mikilvægi sjálf-
bærrar þróunar aukast. Það er því mikilvægt að stjórnendur framtíðarinnar 
átti sig á mikilvægi sjálfbærrar þróunar og að þeir búi yfir þeirri þekkingu sem 
nauðsynleg er til að stýra fyrirtækjum sínum í átt að sjálfbærri þróun. Til að 
undirbúa stjórnendur framtíðarinnar þarf því að efla menntun til sjálfbærrar 
þróunar. 

Eins og staðan er í dag er sjálfbær þróun því miður ekki stór þáttur af 
kennsluefni viðskiptafræðinema við Háskólann á Akureyri. En hins vegar má 
auðveldlega samþætta námskrá markaðsfræðinnar við hugmyndafræði 
sjálfbærrar þróunar. Eflaust er hægt að samþætta sjálfbæra þróun við kennslu 
margra fræðigreina, en hins vegar verður að benda á að markaðsfræðin tekur 
á mjög mörgum efnum sem tengjast beint við hugmyndafræði sjálfbærrar 
þróunar og því eru tengslin þar sennilega hvað augljósust.  

Í þessari grein mun höfundur varpa ljósi á hvernig hægt er að samþætta 
menntun til sjálfbærrar þróunar við markaðsfræði 1, það er að segja 
grunnáfanga í markaðsfræði, með því að tengja saman umfjöllun um sölu-
ráðana fjóra við hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. Bent verður á tilviks-
rannsóknir sem gerðar hafa verið um fyrirtæki sem tekið hafa upp 
hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar og jafnframt settar fram hugmyndir um 
kennsluefni um menntun til sjálfbærrar þróunar í tengslum við markaðs-
fræðina og söluráðana fjóra. 

Í framtíðinni væri athyglisvert að rannsaka hversu stór þáttur menntun til 
sjálfbærrar þróunar er af námi íslenskra viðskiptafræðinga og hvernig henni 
er háttað. Þá væri einnig mikilvægt að bera saman stöðuna hér á landi og í 
þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við. Þá væri einnig áhugavert 
að leita annara leiða til að samþætta sjálfbæra þróun inn í fleiri námskeið 
háskólans.  
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Sjálfbær þróun 

Talið er að hugmyndin um sjálfbæra þróun hafi komið fyrst fram á ráðstefnu 
Sameinuðu þjóðanna árið 1972. Þá var talað um sjálfbæra þróun sem þróun 
til að mæta þörfum samtímans án þess þó að draga úr möguleikum komandi 
kynslóða til að mæta sínum þörfum (Bridges og Wilhelm, 2008). 

Sjálfbær þróun byggir á þremur stoðum en þær eru; verndun umhverfis-
ins, félagsleg velferð og jöfnuður, og efnahagsvöxtur. Það er mikilvægt að líta 
á þessar þrjár stoðir sem eina heild og einnig að skoða samspilið þeirra á milli 
(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Kristín Norðdahl, Auður Pálsdóttir, Björg 
Pétursdóttir, Eygló Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir o.fl., 2008).  

Sjálfbær þróun er því annað og meira en eingöngu að endurvinna og vera 
„græn“ fyrirtæki. Vissulega er verndun umhverfisins ein af þremur stoðum 
sjálfbærrar þróunar og mikilvægt að huga að umhverfinu okkar til að tryggja 
að við getum nýtt auðlindir okkar sem best. En sjálfbær þróun hefur tvær 
stoðir til viðbótar. Með efnahagslegri þróun er átt við að fyrirtæki leitist við 
að menga minna og þar með nái þau að tryggja langtíma vöxt sinn. Þriðji 
þáttur sjálfbærrar þróunar, jöfnuður og félagsleg velferð, bætir þeirri hugsun 
við að líta á heiminn sem eina heild og stuðla að jöfnuði allra. Oftast er það 
því helsta áskorun fyrirtækja sem aðhyllast sjálfbæra þróun að stuðla að 
félagslegri velferð og leitast við að skaða ekki umhverfið án þess að það hafi 
neikvæð áhrif á efnahagslegan vöxt fyrirtækisins (Bridges og Wilhelm, 2008). 
Líta verður á stoðirnar sem eina heild og til dæmis með því að stuðla að 
verndun umhverfisins og menga minna stuðlum við að bættri heilsu fátækra 
sem neyðast þá ekki til að drekka mengað vatn og með því stuðlum við að 
hagnaði fyrirtækisins okkar sem þarf þá ekki að fjárfesta í hreinsunarbúnaði 
fyrir vatnið sem að öðrum kosti væri mengað. 

Menntun til sjálfbærrar þróunar 

Menntun til sjálfbærrar þróunar er mjög mikilvægt verkefni og hafa 
Sameinuðu þjóðirnar lýst því yfir að tímabilið 2005 til ársins 2014 sé áratugur 
menntunar til sjálfbærar þróunar Megin markmið með menntun til sjálf-
bærrar þróunar (education for sustainable development) er að samþætta þau lögmál, 
gildi og viðhorf sjálfbærar þróunar í alla þætti kennslu og náms (UNESCO, 
2009). 

Með því að upplýsa og mennta komandi kynslóðir um mikilvægi sjálf-
bærrar þróunar þá færumst við einu skrefi nær því markmiði að draga ekki úr 
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möguleikum komandi kynslóða til að mæta sínum þörfum. Því má með sanni 
segja að menntun sé lykilatriði sjálfbærrar þróunar, án hennar er tæpast hægt 
að ná markmiðum sjálfbærrar þróunar.  

Spurningin er hins vegar, hvernig má samþætta kennslu í markaðsfræði 1 
við menntun til sjálfbærrar þróunar?  

Tengsl markaðsfræðinnar og sjálfbærrar þróunar 

Lengi hefur verið talað um græna markaðssetningu og félagslega markaðs-
setningu, en með þeim þáttum er einungis horft á tvær af þremur stoðum 
sjálfbærrar þróunar. Með því að stunda sjálfbæra markaðssetningu þurfa 
fyrirtæki hins vegar að samþætta alla þrjá þættina og sjá þá í heildrænu ljósi. 
Með því að stunda sjálfbæra markaðssetningu þurfa stjórnendur að meta 
samfelda innkomu í stað mikils hagnaðar. Einnig þurfa markaðsstjórar að 
vera viljugir til að beita afmarkaðsvæðingu (demarketing) það er að segja að 
stuðla að því að viðskiptavinir neyti minna af vörunni, til dæmis þegar kemur 
að vörum sem valda mikilli mengun (Bridges og Wilhelm, 2008). 

Markaðsstjórar fyrirtækja eru oft þeir sem eru hvað mest í tengslum við 
umheiminn ef svo má að orði komast. Markaðsstjórar vinna oftar en ekki 
þvert á aðrar deildir og í samstarfi við vel flesta innan fyrirtækisins (Kotler og 
Keller, 2009). Þar af leiðandi er það mjög mikilvægt að markaðsstjórar 
framtíðarinnar þekki hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar og hvaða leiðir þeir 
geta farið til að stýra fyrirtækjum sínum á þá braut.  

Sjálfbær þróun er því miður ekki stór þáttur kennsluefnis viðskipta-
fræðinema við Háskólann á Akureyri. Nýleg rannsókn sýndi að einungis um 
3% af efni í helstu kennslubókum í Bandaríkjunum fjallaði um sjálfbæra 
þróun (Demoss og Nicholson, 2005). 

Margir háskólar bjóða nú þegar upp á áfanga í sjálfbærri þróun og 
sjálfbæra markaðssetningu fyrirtækja. En sú leið sem hvað flestir skólar fara, 
þó svo að hún sé ekki mikið notuð, er að samþætta núverandi markaðsfræði 
áfanga við menntun í sjálfbærri þróun. Algengast er þá að samþætta sjálfbæra 
þróun við umfjöllun og kennslu á söluráðunum fjórum (marketing mix) 
(Bridges og Wilhelm, 2008).  
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Sjálfbær þróun og söluráðarnir 

Söluráðarnir eru þau tól sem fyrirtækið hefur til að ná markaðslegum 
markmiðum sínum, þeir eru vara, verð, dreifing og kynning (product, price, place 
and promotion) (Kotler og Keller, 2009). Til að samþætta kennslu á sölu-
ráðunum og sjálfbærri þróun er auðveldlega hægt að nota tilviksrannsóknir 
(case studies) við kennsluna þar sem fáar kennslubækur eru til um efnið, enn 
sem komið er. 

Markaðsfræði I er kjarnaáfangi fyrir alla nemendur á viðskiptabraut við 
Háskólann á Akureyri. Í þeim áfanga er góðum tíma varið í kennslu á 
söluráðunum og því upplagt að tengja þar inn kennslu í sjálfbærri þróun. Þar 
sem áfanginn er skylduáfangi, ættu allir nemendur á viðskiptafræðibraut, að 
hafa öðlast þekkingu á sjálfbærri þróun og hvernig hægt sé að stýra 
fyrirtækjum á þá braut. 

Vara 

Það er frekar auðvelt að tengja vörur við sjálfbæra þróun, til dæmis er hægt 
að benda á ýmsar leiðir sem fyrirtæki geta farið þegar kemur að umbúðum, 
hráefnisvali og framleiðslulínum. Í dag hafa margar reglugerðir verið settar 
varðandi framleiðslu sem fyrirtæki verða að taka tillit til og hafa þau neyðst til 
að endurbæta mörg ferli sem viðkoma vöruhönnun og vöruþróun (Bridges 
og Wilhelm, 2008). 

Í kennslu væri hér hægt að nefna fyrirtæki eins og til dæmis Patagonia sem 
einbeitir sér að því að nota eingöngu lífrænan bómull í fatnað sinn, að gefa 
ávallt til umheimsins og stuðla að verndun lífríkja (Patagonia, 2009a). Á 
heimasíðu Patagonia (www.patagonia.com) er að finna tilviksrannsókn sem 
fjallar um leið þeirra að framleiða föt með því að nota eingöngu lífrænan 
bómull (Patagonia, 2009b). Það væri einfalt að bera saman leiðir Patagonia 
við fyrirtæki eins og til dæmis Adidas eða Nike sem virðast nær eingöngu 
leggja áherslu á eigin hagnað án nokkurrar áherslu á sjálfbæra þróun.  

Til eru nokkur umhverfismerki sem eiga að auðvelda neytendum að velja 
vörur sem eru umhverfisvænar. Þær vörur sem eru umhverfismerktar eiga að 
uppfylla vissa staðla sem oft snúa einnig að gæðum þeirra og heilnæmi. 
Kennari gæti fjallað um Svaninn, Blómið sem er opinbert umhverfismerki 
Evrópubandalagsins og Bláa engilinn sem er opinbert umhverfismerki Þýska-
lands svo að dæmi séu tekin (Umhverfisstofnun, 2009).  
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Verð 

Það eru nokkrir þættir sjálfbærrar þróunar sem snúa að verðlagningu og 
verðákvörðunum. Þegar fyrirtæki verðleggur vörur sínar er yfirleitt sú 
ákvörðun tekin að verð vörunnar nái að dekka alla þætti framleiðslu, 
vinnuafls og kynningar. En hins vegar þau fyrirtæki sem beita sjálfbærri 
þróun við verðlagningu taka einnig með í reikninginn þann kostnað sem 
skapast vegna mengunar við framleiðslu vörunnar, notkun hennar og 
eyðingar hennar. Til dæmis ættu bílaframleiðendur að reikna með í verð 
bílsins, kolefnisjöfnun og eyðingarkostnað sem myndast við pressun bílsins 
og fleira (Bridges og Wilhelm, 2008). 

Í umfjöllun um verð og verðssetningu er nauðsynlegt að velta því upp 
hvort það borgi sig fyrir fyrirtæki að aðhyllast sjálfbæra þróun. Þó nokkuð er 
til af slíku efni og má auðveldlega finna tilviksrannsóknir sem kennari gæti 
notað. Til dæmis gæti kennari fengið nemendur til að reikna út kostnað og 
hagnað þess, til lengri tíma, fyrir fyrirtæki að stuðla að sjálfbærri þróun. Hér 
væri því kjörið að velta upp þeirri spurningu hvort þetta borgi sig fyrir 
fyrirtæki? Af hverju ættu fyrirtæki að stuðla að sjálfbærri þróun? 

Til að ná samkeppnisforskoti á markaði hefur fyrirtækið um tvær leiðir að 
velja; annað hvort með aðgreiningu á markaði eða að ná kostnaðar-
yfirburðum. Seinni aðferðin er oft og tíðum torfærari og krefst þess að 
fyrirtækið nái framleiðslu- og dreifingarkostnaði sem allra lægstum. Þannig 
getur fyrirtækið verðlagt vörur sínar lægra en samkeppnisaðilinn og þannig 
náð mikilli markaðshlutdeild. Hin leiðin það er að segja aðgreining á markaði, 
felst í því að bjóða viðskiptavinum virði sem þeim er mjög mikilvægt (Kotler 
og Keller, 2009). Það er hér sem tengslin við sjálfbæra þróun er augljós þar 
sem hún er öllum mikilvæg og með því að aðgreina sig á markaði á 
forsendum sjálfbærar þróunar gæti fyrirtækið að náð töluverðri markaðs-
hlutdeild, en augljóslega verður fyrirtækið að fjárfesta í markaðssetningu til 
að koma þessum upplýsingum til markhóps síns.  

Í grein eftir Orsato (2006) fjallar höfundur um hvernig fyrirtækið getur 
með aðgreiningu á markaði stuðlað að sjálfbærri þróun. Höfundur bendir á 
fjórar leiðir sem fyrirtæki geta valið um hvort sem þau vilja stuðla að 
aðgreiningu eða kostnaðaryfirburðum. Mynd 1 sýnir líkanið en það sýnir 
þessar fjórar leiðir, tvær sem snúa að aðgreiningu á markaði og tvær sem 
snúa að kostnaðaryfirburðum. Þau fyrirtæki sem aðhyllast kostnaðaryfirburði 
geta valið um stefnu eitt eða stefnu fjögur. Sú fyrri, umhverfisskilvirkni (eco-
efficiency), snýst um að fyrirtækið nái aukinni skilvirkni með því að stuðla að 
verndun umhverfisins, til dæmis með því að nýta úrgang og aukaafurðir til 
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fullnustu. Sú seinni, umhverfis kostnaðaryfirburðir (environmental cost 
leadership), byggir á því að vörur séu verðlagðar eins lágt og mögulegt er og 
neikvæð áhrif fyrirtækisins á umhverfið lágmörkuð. Þau fyrirtæki sem vilja 
stuðla að aðgreiningu á markaði geta einnig valið um tvær stefnur. Fyrri 
stefnan byggir á því að fyrirtækið reyni að koma þeim upplýsingum til 
neytenda sinna og hagsmunaaðila að það hugsi um umhverfi sitt til dæmis 
með því að uppfylla umhverfisstaðla eins og ISO 14001. Seinni stefnan, 
umhverfismörkun (eco-branding) snýst um að koma þessum skilaboðum áleiðis 
með vörum fyrirtækisins, til dæmis með því að merkja þær opinberum 
umhverfismerkjum (Warr og Orsato, 2007). 
 

 

Mynd 1. Aðgreining og sjálfbær þróun (Warr og Orsato, 2007 – þýdd) 

Líkanið hefur verið tekið fyrir í markaðsfræðiáfanganum í Háskólanum á 
Akureyri enda er það alveg kjörið í kennslu á verðákvörðunum og hvernig 
fyrirtæki geta tengt þær ákvarðanir við sjálfbæra þróun.  

Dreifing 

Í umfjöllun um dreifingu er mikilvægt að sýna nemendum hvernig hægt er að 
skoða allt dreifikerfi fyrirtækisins. Kennsla á virðiskeðjunni er hér góð 
tenging við sjálfbæra þróun. Virðiskeðjan sýnir leiðir sem fyrirtækið hefur til 
að auka virði vörunnar sinnar. Keðjan sýnir samtals níu leiðir sem fyrirtæki 
hafa til að búa til virði, fimm aðalaðgerðir og fjórar stoðaðgerðir. Aðal-
aðgerðirnar eru; móttaka aðfanga, framleiðsla, dreifing, sala og markaðs-
setning og þjónusta. Stoðaðgerðirnar eru hins vegar; innri skipulagsgerð, 
mannauðsstjórnun, tækni og þróun og öflun aðfanga (Kotler og Keller, 
2009). 
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Mynd 2. Virðiskeðja fyrirtækis (Kotler og Keller, 2009 – þýdd) 

Mynd 2 sýnir virðiskeðjuna en eins og sjá má sýnir hún alla þætti sem 
snúa að fyrirtækinu. Kennari gæti hér fjallað um þætti eins og til dæmis birgja 
fyrirtækisins og hvort að þeir aðhyllist sjálfbæra þróun. Hér er mikilvægt að 
velta upp spurningum eins og til dæmis, getur fyrirtæki aðhyllst sjálfbæra 
þróun þó svo að birgjar þess geri það ekki?  

Dreifing er sá þáttur af söluráðunum sem gefur kennara meira rými til að 
skoða þá þætti sem eru fyrir utan fyrirtækið sjálft því eins og áður sagði er 
mikilvægt að skoða heildarmyndina þegar kemur að sjálfbærri þróun. 
Kennari getur hér velt upp spurningum eins og hvort það hreinlega borgi sig 
fyrir fyrirtæki að framleiða umhverfisvænar vöru sem það flytur síðan til 
viðskiptavina sinna með flugvélum sem menga mikið? Hvernig geta fyrirtæki 
komið vörum sínum til viðskiptavina á sem sjálfbærastan hátt? 

Kynning 

Þegar kemur að kynningu er mikilvægt að skoða hvernig fyrirtæki standa að 
sínum kynningarmálum en því miður eru mörg fyrirtæki sem kynna vörur 
sínar sem umhverfisvænar en hafa litlu breytt í eigin umhverfi til að stuðla að 
sjálfbærri þróun fyrirtækisins sjálfs (Bridges og Wilhelm, 2008). Hér er af 
miklu efni af taka allt frá því hvernig fyrirtæki sinna sínum markaðsmálum til 
þess hvernig þau koma þeim skilaboðum til viðskiptavina sinna. Kennari 
getur til dæmis tekið dæmi eins og Himneska hollustu sem selur matvörur 
sem eru lífrænt ræktaðar og vistvænar (Himnesk hollusta, 2009). Þá væri hægt 
að skoða hvernig Himnesk hollusta hagar sínum kynningarmálum og hvernig 
fyrirtækinu hefur tekist að koma því á framfæri, meðal annars með nafni 
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þess, að um heilnæmar vörur sé að ræða. Til eru mörg íslensk fyrirtæki sem 
er áhugavert að taka fyrir í kennslustund, til dæmis Kaffitár, Móðir Náttúra 
og Maður lifandi svo dæmi séu tekin. Góð tilviksrannsókn væri til dæmis 
bandaríska fyrirtækið Dunkin´ Donuts. En þeir útbjuggu herðatré úr endur-
unnum pappa og gáfu fatahreinsunum. Á herðatrjánum voru upplýsingar um 
vörur þeirra og fyrirtækið. Með þessu vildu þeir stuðla að verndun 
umhverfisins með því að nota endurunninn pappa en ekki járnherðatré og 
auglýsa sig í leiðinni (Cebrynski, 2007). Velta má því fyrir sér hvort 
auglýsingar af þessu tagi myndu höfða til nemenda og hvaða aðrar leiðir séu 
færar.  

Lokaorð 

Að byggja upp nýja námskrá fyrir markaðsfræði sem samþætt væri 
hugmyndafræði sjálfbærar þróunar er vandasamt mál. Hins vegar er 
nauðsynlegt að nýta sér þekkingu fræðimanna um heim allan, það eru margir 
staddir í sömu sporum og því mikilvægt að nýta sér reynslu þeirra. Það er 
mikilvægt að koma á sameiginlegum rannsóknarverkefnum á milli háskóla og 
þannig stuðla að auknum rannsóknum og framgöngu í þessum efnum. 

Fyrir skóla eins og Háskólann á Akureyri er því mikilvægt að byrja á því 
að kynna sér menntun til sjálfbærri þróun eins og hún er í öðrum skólum. 
Það er mikilvægt að skoða hvort grundvöllur sé fyrir því að byggja upp 
áfanga tileinkaðan sjálfbærri þróun eða hvort ætti að samþætta hana 
markaðsfræðinni eða jafnvel öðrum fögum.  

Í umfjölluninni hér að ofan bendir höfundur á einfalda leið til að 
samþætta kennslu í sjálfbærri þróun við grunnáfanga í markaðsfræði. Þessi 
leið krefst ekki mikillar breytingar á námskrá markaðsfræðinnar heldur sýnir 
hvernig dýpka má umfjöllun á efni sem þegar er tekið fyrir í áfanganum.  
  



Samþætting sjálfbærrar þróunar og markaðsfræði I 577 

  

Heimildir 

Bridges, C. M. og Wilhelm, W. B. (2008). Going beyond green: The “why 
and how” of integrating sustainability into the marketing curriculum. 
Journal of marketing education, 30(1), 33-46.  

Cebrynzki, G. (2006) Packaging the message. Nation´s Restaurant News, 
41(39), 108-110.  

Demoss, M. og Nicholson, C. (2005). The greening of marketing: An analysis 
of introductory textbooks. Journal of education for business, 80, 338-346. 

Himnesk hollusta (2009). Himnesk hollusta. Sótt 1. apríl 2009 af 
http://www.himneskt.is/Forsida/HimneskHollusta/ 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Kristín Norðdahl, Auður Pálsdóttir, Björg 
Pétursdóttir, Eygló Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir o.fl. (2008). 
Andi sjálfbærrar þróunar í námskrám og menntastefnu–náum honum til jarðar 
(Skýrsla nr.1). Reykjavík: Kennaraháskóli Íslands. 

Kotler, P. og Keller, K. L (2009). Marketing management (13. útgáfa). New 
Jersey: Pearson Prentice Hall. 

Orsato, R. J. (2006). Competitive environmental strategies: When does it pay 
to be green? California Management review, 48(2), 127-143. 

Patagonia (2009a). Enviromentalism. Sótt 1. apríl 2009 af 
http://www.patagonia.com/web/us/contribution/enviro.jsp?OPTION
=ENVIRO_ARTICLE_DISPLAY_HANDLER&assetid=1809 

Patagonia (2009b). Patagonia and organic cotton: A case study. Sótt 1. apríl 2009 af 
http://www.patagonia.com/usa/patagonia.go?assetid=2066  

Umhverfisstofnun (2009). Umhverfismerki. Sótt 1. apríl 2009 af  
 http://ust.is/Umhverfismerki/OnnurUmhverfismerki/  
UNESCO (2009). United Nations decade of education for sustainable development. 

Sótt 1. apríl 2009 af http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

Warr, B. og Orsato R. J. (2007). Greening the economy, new energy for business. 
Frakkland: INSEAD 



 



 

Samningar í þrívídd: Einkavæðing 
Landsbankans 

 
Þóra Christiansen 

 

Við einkavæðingu ríkisbankanna á árunum 2002-2003 fóru fram afdrifaríkar 
samningaviðræður. Á sínum tíma þótti einkavæðingin hafa tekist nokkuð vel 
en eftir hrun bankanna 2008 hafa æ fleiri gagnrýnt einkavæðingu bankanna. 
Til að mynda sögðu hagfræðingarnir Jón Daníelsson og Gylfi Zoega: 
„Bankarnir lentu í höndum aðila sem höfðu litla reynslu í nútíma 
bankastarfsemi og færðu sér fljótt í nyt þá lausafjárgnægð sem var á alþjóð-
legum mörkuðum. Afleiðingin var mikil skuldsetning fyrirtækja og ör vöxtur 
bankakerfisins.“ (2009, bls. 1). Í skýrslu sinni um íslenska bankakerfið bendir 
Kaarlo Jännäri á að við einkavæðingu ríkisbankanna hafi fyrstu mistökin 
verið gerð eða „röngu ákvarðanirnar“ verið teknar (2009, bls. 13). En hvaða 
lærdóm má draga af samningunum um sölu á ráðandi hlut í ríkisbönkunum? 

Lax og Sebenius hafa bent á nauðsyn þess að samningamenn skoði 
samningagerð út frá þremur víddum (2003, 2004, 2006). Hefðbundnu 
víddirnar tvær eru annars vegar aðferðirnar og „brögðin“ sem beitt er við 
samningaborðið (tactics) og hins vegar hönnun samninga á „teikniborðinu“ 
(deal design). Þriðja víddin sem Lax og Sebenius leggja áherslu á er að leggja 
upp samninga - stjórna eða móta umfangið og atburðarásina fjarri samninga-
borðinu (setup). Hér verður einkavæðingu Landsbanka Íslands hf. gerð skil í 
grófum dráttum og því næst verða þættir samningaferlisins greindir út frá 
hugmyndum Lax og Sebenius (2006) um samningagerð í þrívídd. 

Markmið einkavæðingar 

Einkavæðing ríkisfyrirtækja og stofnana var á stefnuskrá ríkisstjórnarinnar á 
tíunda áratug síðustu aldar og áfram fram á þessa öld. Sama má segja um flest 
önnur ríki í okkar heimshluta og lýsa fræðimenn því jafnvel sem svo að 
flóðbylgja einkavæðinga hafi gengið yfir ríkisfyrirtæki heimsins á tíunda 
áratugnum (Fluck, Kose og Ravid, 2007).  



580  Þóra Christiansen 
 

  

Yfirlýst markmið íslenskra stjórnvalda með einkavæðingu voru „að draga 
úr umsvifum ríkisrekstrar, að auka hagkvæmni í opinberum rekstri og þar 
með að nýta betur ráðstöfunarfé ríkisins, að efla innlendan hlutabréfamarkað 
og bæta fjárhagsstöðu ríkissjóðs.“ (Framkvæmdanefnd um einkavæðingu, 
1999, bls. 75). Að mörgu leyti má segja að einkavæðing bankanna hafi verið 
mjög vel heppnuð, „íslenska þjóðin fylltist bjartsýni“ og tók fullan þátt á 
verðbréfamarkaði, jafnvel svo að „skuldsettar lántökur til hlutabréfakaupa 
urðu vinsælar.“ (Jón Daníelsson og Gylfi Zoega, 2009, bls. 12). 

Einkavæðing ríkisbankanna 

Einkavæðing Landsbanka og Búnaðarbanka átti sér stað í nokkrum skrefum 
á árunum 1998 til 2003 og hófst með hlutafélagavæðingu þeirra í byrjun 
ársins 1998 þegar breyting á rekstrarformi bankanna tók gildi. Ríkisstjórnin 
hafði sett á stefnuskrá kjörtímabilsins 1995 að „breyta rekstrarformi 
ríkisviðskiptabanka og fjárfestingarlánasjóða“ (Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, 1995, 8. málsgr.) og að vinna að sölu 
ríkisfyrirtækja Gefið var út nýtt hlutafé í Landsbanka Íslands og bankinn 
skráður á Verðbréfaþing Íslands. Þá var hægt að hefjast handa við sölu 
bankans og voru fyrstu þrjú skrefin tekin strax: „Starfsmönnum bankans 
gafst kostur á að kaupa hlutabréf á gengi er samsvaraði innra virði fyrirtækis-
ins við formbreytingu, almenningi gafst kostur á að taka þátt í áskriftasölu og 
að lokum var lítill hluti boðinn í tilboðssölu“ (Framkvæmdanefnd um 
einkavæðingu, 1999, bls. 18). 

Þátttaka almennings í hlutafjárútboðum bankanna árið 1998 var langt 
umfram væntingar. Í útboði Landsbanka skráðu yfir 12.000 manns sig fyrir 
hlut og yfir 90.000 í útboði Búnaðarbanka. Í báðum tilfellum buðu bankarnir 
lán til fjármögnunar á hlutabréfakaupunum (Framkvæmdanefnd um einka-
væðingu, 1999). 

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá 1999 var sömu einkavæðinga-
stefnu fylgt: „Hlutabréf í ríkisbönkunum verði seld með það að markmiði að 
ná fram hagræðingu á fjármagnsmarkaði en tryggja um leið virka samkeppni 
á markaðnum til að ná fram ódýrari þjónustu. Við söluna verði þess gætt að 
ríkið fái hámarksverð fyrir eign sína í bönkunum.“ (Stefnuyfirlýsing ríkis-
stjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, 1999, 11. málsgr.). Í ráð-
herranefnd um einkavæðingu sátu Davíð Oddsson, forsætisráðherra, Geir H. 
Haarde, fjármálaráðherra, Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra, og 
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Valgerður Sverrisdóttir, viðskiptaráðherra, sem tók sæti Finns Ingólfssonar í 
desember 1999. 

Framkvæmdanefnd um einkavæðingu var falið að útfæra framkvæmd 
sölunnar. Hún var skipuð árið 1996 og í henni áttu sæti Hreinn Loftsson hrl., 
formaður, Steingrímur Ari Arason framkvæmdastjóri, Jón Sveinsson hrl. og 
Sævar Þ. Sigurgeirsson endurskoðandi. Starfsmaður nefndarinnar var Skarp-
héðinn Berg Steinarsson, deildarstjóri í fjármálaráðuneytinu. Hreinn Loftsson 
sagði af sér formennsku í janúar 2002 og í september sama ár sagði 
Steingrímur Ari sig úr nefndinni. Í stað Hreins var skipaður Ólafur Davíðs-
son, ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu og Baldur Guðlaugsson, ráðu-
neytisstjóri fjármálaráðuneytis, var skipaður í stað Steingríms Ara. 

Í maí 2001 var samþykkt frumvarp viðskiptaráðherra um stofnun hluta-
félaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands sem jafnframt 
heimilaði sölu á hlutafé ríkissjóðs í bönkunum. Í lögunum var lögð sérstök 
áhersla á að hlutur ríkisins yrði seldur til almennings og í tilboðssölu. Gert 
var ráð fyrir að leitað yrði eftir kjölfestufjárfestum og þá sérstaklega „fjár-
festingu erlends fjármálafyrirtækis í bönkunum.“ (Valgerður Sverrisdóttir, 
2001). Framkvæmdanefnd um einkavæðingu var falið að leggja fram tillögur 
varðandi sölu Landsbankans og lagði hún til að a.m.k. þriðjungur hlutafjár í 
bankanum yrði seldur til kjölfestufjárfestis og taldi nefndin jafnframt kost að 
það væri erlendur banki (Ríkisendurskoðun, 2003). 

Haustið 2001 var efnahagsástandið í nágrannalöndunum ekki sérlega 
hagstætt, en engu að síður var leitað eftir áhugasömum kjölfestufjárfestum 
erlendis. Áhugi erlendra banka reyndist lítill og þrátt fyrir að ráðgjafi frá 
HSBC, sem í kjölfar útboðs hafði annast ráðgjöf við söluna á Lands-
bankanum, leitaði til fleiri aðila var loks tilkynnt í desember 2001 að frekari 
einkavæðingu væri frestað (Ríkisendurskoðun, 2003). 

Í maí 2002 var söluferlinu haldið áfram, í þetta sinn með útboði á 20% af 
hlutafé Landsbankans. Gengi hlutabréfa í útboðinu var ákveðið með tilliti til 
gengis á markaði og mats Landsbankans „á því gengi sem hægt væri að selja 
þennan hlut á.“ (Ríkisendurskoðun, 2003, bls. 59). Á sama tíma, 11. júní, mat 
greiningardeild Íslandsbanka gengi Landsbankans á „3,88 miðað við 15% 
nafnávöxtunarkröfu“ (Ríkisendurskoðun, 2003, bls. 59). Klukkan 10 að 
morgni 14. júní hófst útboð á 20% heildarhlutafjár Landsbankans á genginu 
3,5 sem gilda átti fyrstu þrjá daga útboðsins er standa átti í allt að einn 
mánuð. Klukkan 10:20 sama dag sendi Landsbankinn frá sér tilkynningu um 
að útboðið væri yfirstaðið, allt seldist á fyrstu 15 mínútum útboðsins. 
Samkvæmt tilkynningunni var heildarsöluverð 4.723.535.498 kr. og eignar-
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hlutur ríkissjóðs kominn niður í 48,29% eftir þessa sölu (Landsbanki Íslands, 
2002a). 

Áður en útboðið fór fram höfðu þrír áhugasamir fjárfestar, Björgólfur 
Guðmundsson, Björgólfur Thor Björgólfsson og Magnús Þorsteinsson, haft 
samband við forsætisráðherra og lýst yfir áhuga á að kaupa hlut í annað hvort 
Landsbankanum eða Búnaðarbankanum (Styrmir Gunnarsson, 2004, 
Sigríður Dögg Auðunsdóttir, 2005b). Í lok júní 2002 sendu fjárfestarnir 
framkvæmdanefndinni bréf þar sem þeir óskuðu eftir viðræðum um kaup á 
„umtalsverðum“ hlut í Landsbankanum af ríkissjóði (Landsbanki Íslands, 
2002b). 

Framkvæmdanefndin brást skjótt við og 10. júlí var auglýst eftir tilkynn-
ingum frá fjárfestum sem áhuga hefðu á að kaupa a.m.k. 25% hlut í 
Landsbanka og Búnaðarbanka og var frestur gefinn til 25. júlí. Eftir að 
auglýsing framkvæmdanefndar birtist tilkynntu þremenningarnir að þeir 
hefðu dregið tilboð sitt til baka og myndu bíða með frekari viðræður. Í 
tilkynningu sinni sögðu þeir enn fremur: 

 
Rétt er að geta þess að fyrir alþjóðlega fjárfesta geta forsendur viðskipta breyst 
dag frá degi. Vegna þeirra miklu lækkana sem orðið hafa á verðbréfamörkuðum 
heimsins síðustu daga geta ný kauptækifæri sífellt skotið upp kollinum. 
Bankavísitala Bretlands hefur til dæmis lækkað um 16% í íslenskum krónum talið 
frá því að auglýst var sala á fimmtungshlut í Landsbanka Íslands til almennings 
hinn 28. maí sl. og gengi hlutabréfa í stærsta banka á Norðurlöndum, Nordea, 
hefur lækkað um 22% í íslenskum krónum en á sama tíma hefur gengi hlutabréfa 
í Landsbankanum hækkað um rúm 2%. (Draga tilboð sitt til baka, 2002, bls. 10). 

 
Þann 25. júlí var birtur listi fimm aðila sem tilkynnt höfðu áhuga: Í fyrsta 

lagi voru það þremenningarnir Björgólfur Thor Björgólfsson, Magnús 
Þorsteinsson og Björgólfur Guðmundsson sem síðar mynduðu eignarhalds-
félagið Samson ehf. Í öðru lagi Þórður Magnússon f.h. fjárfesta. Í þriðja lagi 
Eignarhaldsfélagið Andvaka, Eignarhaldsfélagið Samvinnu-tryggingar, Fisk-
iðjan Skagfirðingur hf., Kaupfélag Skagfirðinga svf., Samskip hf. og 
Samvinnulífeyrissjóðurinn. Í fjórða lagi Kaldbakur hf. og í fimmta lagi 
Íslandsbanki hf. Framkvæmdanefndin fundaði með öllum aðilum og kannaði 
hvorn bankann þeir vildu, tengsl og þekkingu á fjármálamarkaði, fjárhags-
stöðu og áform. Að þeim fundum loknum var ákveðið að frekari viðræður 
myndu fara fram við fyrstu þrjá aðilana, sem lýst höfðu meiri áhuga á 
kaupum á Landsbanka. Nefndin taldi þátttöku Íslandsbanka stríða gegn 
markmiðum um aukna samkeppni og bréf Þórðar Magnússonar þótti 
ófullnægjandi (Ríkisendurskoðun, 2003). 



Samningar í þrívídd: Einkavæðing Landsbankans 583 

  

Eftir að fyrirspurn hafði borist frá Björgólfi Thor Björgólfssyni þann 29. 
júlí þar sem óskað var upplýsinga varðandi tímaramma, kynningu og aðgang 
að gögnum um bankann sendi framkvæmdanefndin öllum aðilum bréf með 
upplýsingum um söluferlið og haldnir voru kynningarfundir með hverjum og 
einum. Þann 28. ágúst fékk nefndin fjárfestunum bréf þar sem óskað var eftir 
svörum bjóðendanna varðandi fyrirkomulag eignarhalds, stærð eignarhlutar 
sem þeir hefðu áhuga á að kaupa, hvernig hið staðgreidda kaupverð skyldi 
fjármagnað, framtíðarsýn varðandi hagræðingu, samkeppni á bankamarkaði 
og ódýrari þjónustu og loks áttu þeir að gera grein fyrir þeim forsendum er 
þeir vildu að giltu um kaupin (Ríkisendurskoðun, 2002). Eftir yfirferð þessara 
gagna var óskað eftir beinum verðtilboðum. Ráðgjafar á vegum HSBC fóru 
yfir gögnin og mátu tilboðsgjafana út frá þeim. Niðurstaða þeirra var sú að 
„tilboð Samson ehf. væri það áhugaverðasta að því gefnu að miðað væri við 
efri mörk þess verðbils, sem félagið hafði gefið upp í tilboði sínu.“ 
(Ríkisendurskoðun, 2002, bls. 15). Auk þess tóku ráðgjafarnir fram að mikil-
vægt væri „að viðkomandi aðila verði m.a. gerð skýr grein fyrir því að boð, 
sem væri lægra en efstu mörk tilboð hans, verði ekki talið viðunandi fyrir 
ríkið.“ (Ríkisendurskoðun, 2002, bls. 15). Framkvæmdanefndin kynnti niður-
stöður ráðgjafanna fyrir ráðherranefndinni sem tók ákvörðun um að gengið 
skyldi til viðræðna við Samson ehf.  

Þegar ganga átti frá bréfi framkvæmdanefndarinnar þar sem Samson ehf. 
var boðið til viðræðna kom upp ágreiningur varðandi orðalag bréfsins. Einn 
nefndarmanna, Steingrímur Ari Arason, vildi að tekið yrði skýrt fram að ekki 
kæmi til greina að semja um verð undir efri mörkum tilboðsins á meðan að 
aðrir nefndarmenn töldu ekki skynsamlegt að binda verðið við ákveðin efri 
eða neðri mörk (Ríkisendurskoðun, 2002). Niðurstaðan varð sú að ekki voru 
tiltekin ákveðin verðmörk í bréfinu. Björgólfur Thor Björgólfsson var 
kallaður á fund framkvæmdanefndarinnar þann 10. september til að afhenda 
honum bréfið. Ólafur Davíðsson rétti honum bréfið og gerði honum 
jafnframt ljóst að verð undir 3,90 kr. á hlut væri ekki ásættanlegt. Björgólfur 
Thor svaraði á móti að Samson myndi ekki greiða hærra verð en 3,50 kr. á 
hlut og yfirgaf fundinn án þess að taka við bréfinu (Sigríður Dögg Auðuns-
dóttir, 2005d). 

Viðræður hófust þó milli samningsaðila og lagði Samson fram tilboð 
þann 7. október. Í umfjöllun sinni um tilboðið ræddi framkvæmdanefndin 
um að takmarka hlut Samsonar við 33% eða 40%. Björgólfur Thor sendi þá 
bréf til viðskiptaráðherra þar sem fram kom að hann teldi 33% ekki 
nægjanlega stóran eignarhlut. Í bréfi til Ólafs Davíðssonar þann 16. október 
gerði Björgólfur tilboð upp á 3,91 kr. á hlut með því skilyrði að Samson fengi 
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að kaupa 45,8% í bankanum. Tilboð þetta stóð til kl. 17:00 daginn eftir, 17. 
október og lýkur á orðunum: „Að öðrum kosti lítur Samson svo á að ríkið 
hafi slitið viðræðum við félagið.“ (Þórður Snær Júlíusson, 2009).  

Þann 18. október var skrifað undir samkomulag um kaup Samsonar ehf. á 
45,8% hlut í Landsbanka Íslands fyrir rúmlega 139 milljónir Bandaríkjadala, 
eða rúmlega 12,3 milljarða króna á samningsgenginu 88,8 krónur fyrir hvern 
Bandaríkjadal. Samningurinn var undirritaður formlega 31. desember 2002. 
Þá hafði gengi Bandaríkjadals fallið niður í 80,9 krónur og virði samningsins 
því lækkað um 1,1 milljarð í krónum talið (Ríkisendurskoðun, 2003). Var þá 
verðið í raun 3,63 krónur á hlut (Þórður Snær Júlíusson, 2009). Auk þessa 
lækkaði lokagreiðslan um 700 milljónir í samræmi við fyrirvara um niður-
stöðu kostgæfniathugunar. Þar með hafði verðið lækkað um 7% úr 139 
milljónum Bandaríkjadala í 129 milljónir. 

Útboð á eftirstandandi hlut ríkisins í Landsbankanum, 2,56%, fór fram 
þann 25. febrúar 2003 og var upphafsgengið ákveðið 3,73 kr. á hlut. Allt 
hlutafé ríkisins í Landsbankanum seldist þann dag (Ríkisendurskoðun, 2003). 

Samningar í þremur víddum 

Helstu fræðimenn í samningagerð eru á einu máli um mikilvægi vandlegs 
undirbúnings fyrir samningagerð og í þeim undirbúningi vegur þungt að átta 
sig á stöðu samningsaðilanna (Fisher og Ury, 1981; Lax og Sebenius, 2006; 
Raiffa, 2002; Thompson, 2001). Staða samningsaðila markast m.a. af því 
hvað þeir setja sem markmið sín og hversu langt þeir eru tilbúnir að teygja 
sig til að ná samningum. Þau mörk má líta á sem ákveðinn þröskuld, (oft 
nefnt gólf og þak) en hann markast af hvaða möguleika aðilarnir hafa aðra en 
að semja hver við annan – þ.e. hvað þeir hafa í bakhöndinni (Best Alternative 
To Negotiated Agreement, BATNA) (Fisher og Ury, 1981). Lax og Sebenius 
(2006) benda einnig á að dýpt skorti í hefðbundna nálgun samningafræðanna, 
ekki sé nóg að skoða samningatæknina og uppbyggingu samninga. Að 
undirbúa og hafa stjórn á atburðarásinni fjarri samningaborðinu er lykilatriði. 

Samningsferli 
Aðferðir Samsonar við Landsbankakaupin virðast fylgja forskrift Lax og 
Sebenius (2006) nokkuð vel (sjá m.a. greinasafn Sigríðar Daggar Auðuns-
dóttur, 2005a, 2005b, 2005c, 2005d). Lax og Sebenius mæla með því að 
hugsa strategískt um það hvaða aðilar gætu haft áhrif á útkomu samnings, 
hverjir hagsmunir þeirra eru og reyna að afla stuðnings þeirra áður en sest er 



Samningar í þrívídd: Einkavæðing Landsbankans 585 

  

að samningsborði. Þegar væntanlegir kaupendur Landsbankans byrjuðu á að 
tryggja sér stuðning forsætisráðherra fylgdu þeir í raun ráðleggingum Lax og 
Sebenius, s.s. að rækta samband við réttu aðilana, í réttri röð, til að fást við 
réttu málin, á réttan hátt, á réttum tíma, með réttu hugarfari og með réttu 
möguleikana ef ekki semst (2003). Ekki liggja fyrir gögn sem gera það 
mögulegt að meta hvort kaupendur fylgdu fræðunum, en hafi þeir haft 
samband við valdamikla aðila í ríkisstjórn, tryggt sér stuðning þeirra áður en 
mál þeirra var tekið fyrir og sett fram tillögu sem studdi einkavæðingaráform 
ríkisstjórnarinnar, á þeim tíma sem aðrir kostir seljenda í stöðunni virtust 
takmarkaðir, þá voru þeir að leggja upp samningana sér í hag. 

Ætli samningamenn að nýta allar þrjár víddirnar í samningum er hluti af 
undirbúningnum sá að átta sig á hverjar hindranirnar eru sem komið gætu í 
veg fyrir að þeir nái settum markmiðum (Lax ogSebenius, 2006). Yfirlýst 
markmið ríkisstjórnarinnar um dreifða eignaraðild voru augljós hindrun í 
vegi fyrir meirihlutaeign Samsonar í ríkisbanka. Meðal annars var haft eftir 
forsætisráðherra, Davíð Oddssyni: 

 
...að þó nú sé tíska að tala um kjölfestufjárfesta telji hann [Davíð Oddsson] að í 
bankastofnun geti alveg dugað að stærstu eignaraðilarnir, sem komi til með að 
hafa leiðbeinandi forystu um reksturinn, eigi eignarhluti á bilinu 3% til 8% til 
dæmis. Hann telji hins vegar ekki æskilegt að einn aðili eða skyldir aðilar ráði 30–
40% eignarhlut í bankastofnun (Hjálmar Jónsson, 1998, bls. 31). 
 
Því kom á óvart að forsætisráðherra skyldi styðja kaup Samsonar á 45,8% 

hlut í Landsbankanum. Styrmir Gunnarsson setti fram nokkrar tilgátur um 
ástæður þessa; í fyrsta lagi var að fá fé inn í landið, í öðru lagi að með þessu 
hafi hann verið að bregðast við vaxandi ítökum Jóns Ásgeirs Jóhannessonar í 
Íslandsbanka, í þriðja lagi að tryggja að aðilar hliðhollir Sjálfstæðisflokknum 
réðu yfir Landsbankanum til mótvægis við þau yfirráð sem áhrifamenn í 
Framsóknarflokki stefndu á yfir Búnaðarbankanum, og loks í fjórða lagi að 
með þessu hafi hann reynt að „mynda mótvægi við þá aðila sem á þeirri 
stundu voru einna fyrirferðarmestir í viðskiptalífinu.“ (Styrmir Gunnarsson, 
2004, bls. 467). Fyrstu tilgátuna styður yfirlýsing fjármálaráðherra, eftir að 
Samson hafði orðið fyrir valinu, að „greiðslur í erlendum gjaldeyri fyrir 
hlutinn hafi skipt miklu máli við valið“ (Ríkisendurskoðun, 2002, bls. 22) og 
gerðu tveir af þeim aðilum sem buðu í bankana athugasemd við að þessi 
þáttur hafi aldrei verið nefndur í útboðsgögnum né umræðum. Þarna má 
segja að Samson hafi enn tekist að stýra ferlinu að sínum hagsmunum. 

Hvort fulltrúar Samson ræddu þessi mál við forsætisráðherra er ómögu-
legt að segja, en árangurinn af því sem rætt var lét ekki á sér standa. 
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Tímasetningin var góð því stefna ríkisstjórnarinnar var að einkavæða 
ríkisbankana, en slæm staða á fjármálamörkuðum hafði komið í veg fyrir það. 
Tilboð Samsonar blés nýju lífi í einkavæðinguna. Bakhönd Samsonar var 
einnig góð, því hópurinn hafði ekki aðeins möguleika á að bjóða í hinn 
ríkisbankann, heldur hafði hann yfir að ráða fjármagni í erlendri mynnt sem 
auðvelt var að fjárfesta annars staðar í heiminum. BATNA Samsonar var því 
mjög gott (Lax og Sebenius, 2006). 

Í bréfi sínu til framkvæmdanefndarinnar í júní 2002 setti Samson enn 
fremur fram þrettán forsendur sem viðræðurnar skyldu byggjast á (Ríkis-
endurskoðun, 2002). Með því að taka frumkvæðið og hafa samband við 
framkvæmdanefndina eru kaupendurnir komnir í áhrifastöðu í ferlinu. Þeir 
bjóða sér að borðinu og með tillögum sínum ná þeir að hafa áhrif á hvaða 
málefni eru til umræðu, hvernig staðið er að ferlinu og hver framvinda mála 
verður. Þannig hanna þeir samninginn eftir sínu höfði (Lax & Sebenius, 
2006). 

Þegar Samson dró tilboð sitt til baka í kjölfar auglýsingar Framkvæmda-
nefndarinnar eftir fleiri áhugasömum kaupendum, komu þeir því að í bréfi 
sínu að gengi banka á Norðurlöndum og í Bretlandi hafi lækkað umtalsvert á 
tímabilinu og gáfu þar með sterklega til kynna að þeim fyndist verðmat 
Landsbankans of hátt, auk þess að vekja athygli á því að fjárfestingarkostir 
erlendis væru hagstæðari. Enn var Samson því við stjórnvölinn. 

Eftir að framkvæmdanefndin hafði valið þrjá af fimm fjárfestahópum 
sem tilkynnt höfðu áhuga á kaupum hlutar í Landsbanka eða Búnaðarbanka 
breyttist staða seljandans. Þegar þarna var komið sögu valdi seljandinn aðeins 
einn bjóðanda sem viðsemjanda. Ráðgjafarnir (HSBC) lögðu hins vegar á 
það ríka áherslu að seljandinn væri á engan hátt bundinn af vali á einum aðila 
til samningsumleitana og hefði fullt vald til að vísa þeim aðila frá samninga-
borðinu ef hann uppfylti ekki skilyrði samninganefndarinnar (Ríkisendur-
skoðun, 2002). Samt sem áður má líta svo á að seljendur hafi ekki nýtt sér 
stöðu sína. Út frá þriðju vídd samninga (Lax og Sebenius, 2006) ætti 
seljandinn ekki að takmarka sig við samningaviðræður við einn aðila í einu, 
heldur etja mögulegum kaupendum saman og á þann hátt hafa fleiri álitlega 
möguleika í bakhöndinni. BATNA er lykilatriði í samningum og á því byggist 
valdastaða og valda(ó)jafnvægi samningsaðila. Ef seljandi hefur úr öðrum 
álitlegum kaupendum að velja þá er hans BATNA sterkt, en hafi hann engan 
annan kaupanda í sigtinu er BATNA hans veikt. 

Þegar Framkvæmdanefndin hugðist tilkynna að Samson hafi orðið fyrir 
valinu og afhenda Björgólfi Thor bréf þess efnis tók hann enn af henni 
frumkvæðið. Þegar Ólafur Davíðsson reyndi að festa viðmiðið 3,90 kr. á hlut 
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(anchor) svaraði Björgólfur Thor með því að endursetja viðmiðið við 3,50 kr. 
(re-anchor). Þar með sló hann á akkerisáhrifin, sem annars hefðu getað skekkt 
útkomuna honum í óhag. Að kasta akkerinu er þekkt bragð við 
samningaborðið og besta vörnin er að kasta sínu akkeri til mótvægis (Lax og 
Sebenius, 2006). 

Með því að setja tímamörk og úrslitakosti í tilboð sitt þann 16. október 
beitti Samson viðsemjendur sína miklum þrýstingi og tók um leið mikla 
áhættu. Í fræðunum er að jafnaði varað við því að setja úrslitakosti, nema 
samningamenn séu í raun tilbúnir að standa við þá. Samningamaður sem 
setur úrslitakosti og gefur svo eftir hefur misst trúverðugleikann (Thompson, 
2001). Hversu raunveruleg þessi áhætta var er hins vegar óljóst. Samson 
hópurinn var búinn að tryggja sér stuðning áhrifaaðila og þurfti því í raun 
e.t.v. einungis að setja fram áhrifamiklar kröfur. 

Samningamaður sem vill auka líkurnar á því að tilboði hans verði tekið 
ætti að leggja fram nokkur tilboð og útbúa nokkra mismunandi pakka sem 
hann býður viðsemjanda að velja úr (Bazerman og Neale, 1992; Thompson, 
2001). Þessir tilboðspakkar ættu að vera jafngildir fyrir þann sem leggur þá 
fram, en viðsemjandinn getur þá valið þann pakka sem færir honum mestan 
ávinning. Þegar vel tekst til næst betri útkoma fyrir báða aðila (win-win). 
Tilboð Samsonar byggði á ákveðnu verðbili og var samsett þannig að það 
verð sem hópurinn bauð fór eftir því hve stóran hlut hópurinn fengi að 
kaupa í bankanum. Á þann hátt voru búnir til tilboðspakkar sem tengdu 
saman verð og stærð heildarhlutarins, þ.e. boðið var hærra einingaverð eftir 
því sem heildarhluturinn sem Samson fengi að kaupa væri stærri. Enn á ný 
tók Samson frumkvæðið. 

Hagsmunaaðilar 
Ýmsir aðilar áttu hagsmuna að gæta við gerð samninganna. Annars vegar 
voru seljendur, og þar ber auðvitað fyrst að nefna íslensku þjóðina, eiganda 
bankanna. Þeirra hagsmuna gættu ríkisstjórnin, fjögurra manna ráðherra-
nefnd og framkvæmdanefnd um einkavæðingu sem starfaði á vegum 
ráðherranefndarinnar. Auk þess má segja að starfsmenn og stjórnendur 
bankanna hafi verið beinir hagsmunaaðilar, bæði sem hluthafar í bönkunum 
og sem starfsmenn þeirra. Hins vegar voru hugsanlegir kaupendur bankanna, 
þeir aðilar sem lögðu fram kauptilboð. Mest hefur borið á þeim sem þátt 
tóku í beinum samningaviðræðum, en allir bjóðendur áttu þó greinilegra 
hagsmuna að gæta. Ekki koma allir þessir aðilar að samningaborðinu og í 
greinargerð Ríkisendurskoðunar (2002) kemur skýrt fram að þeim fannst 
margt athugavert við útboðs og samningaferlið. 



588  Þóra Christiansen 
 

  

Ætla má að sú gagnrýni sem hinir bjóðendurnir settu fram eigi að 
einhverju leyti rætur í þeirri stjórn sem Samson hópurinn virðist hafa haft á 
samningaferlinu. Til að mynda nefndu þeir að reglur og ferlar hafi verið 
óljósir og svo hafi virst sem framkvæmdanefndin væri óviss um framhaldið 
og einnig að áætlanagerð hafi verið takmörkuð (Ríkisendurskoðun, 2002). 
Þetta má hugsanlega rekja til þess að Samson hópurinn hafi haft þriðju vídd 
samninganna á sínu valdi og þar með stjórnað umfanginu og atburðarásinni 
(Lax og Sebenius, 2006). 

Einnig má óvíst telja að fulltrúar seljenda hafi verið samstíga. Í fyrsta lagi 
virtust stjórnvöld ekki sammála um æskilega niðurstöðu og virtust fulltrúar 
stjórnarflokkanna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, draga taum 
mismunandi fjárfestahópa í ferlinu og í raun takast á um yfirráðin í 
ríkisbönkunum tveimur. Auk þess virtist vera nokkur ágreiningur milli 
ráðherranefndarinnar og framkvæmdanefndarinnar, t.d. kom fram í gagnrýni 
Steingríms Ara að verklagsreglum hafi ekki verið fylgt (Ríkisendurskoðun, 
2002). Eins kom upp ágreiningur innan framkvæmdanefndarinnar um þá 
þætti sem leggja ætti til grundvallar mati á bjóðendum og um það hvort 
tilgreina ætti lágmarksverð þegar Samson var boðið til viðræðna. Augljóslega 
var um mikilvæga samninga að ræða, ekki einungis vegna stærðar 
eignarhlutans, heldur einnig þess að samningurinn um Landsbanka gat haft 
áhrif á og verið fordæmisgefandi fyrir sölu annara ríkisfyrirtækja, sérstaklega 
Búnaðarbankans eins og augljóst varð. 

Markmið kaupendanna var sjálfsagt fyrst og fremst að kaupa gott 
fjármálafyrirtæki á góðu verði en líta verður svo á að eftir miklu hafi verið að 
slægjast þegar litið er til þeirra tækifæra sem það opnaði fjárfestum að vera 
ráðandi hluthafar í íslenskum banka á þessum árum. Sigrún Davíðsdóttir 
orðaði það svo í skýrslu sinni:  

 
Eftir árið 2000, þegar íslensk fyrirtæki voru fyrst að koma sér fyrir á breska 
markaðnum svo eftir var tekið, var samflot bankanna og fyrirtækjanna ein af 
forsendum þess að fyrirtækjunum tókst að ná þeim samningum sem þau sóttust 
eftir. Um leið öðluðust bankarnir viðskiptasögur sem þá vantaði. Bankarnir 
höfðu þegar viðskiptasambönd þar og voru að leita aðildar að kaupferlum. 
Fyrirtækin höfðu kaupmöguleika en vantaði bankasamböndin (2006, bls. 9). 
 
Ætla má að seljendur hefðu átt að geta nýtt sér þessa stöðu mun betur, 

því hagsmunir kaupendanna náðu langt út yfir þann hlut sem þeir voru að 
eignast í Landsbankanum. 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir hvort nauðsynlegt hafi verið fyrir 
aðilana að ná samningum. Ákveðið hafði verið að fresta sölu til kjölfestu-
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fjárfesta erlendis þegar þrengdist um á markaði í lok árs 2001 og í staðinn var 
farið í almennt útboð á 20% hlutafjár í Kauphöll Íslands. Útboðið kláraðist á 
15 mínútum, slík var eftirspurnin (Ríkisendurskoðun, 2003). Augljóslega var 
því almenn eftirspurn eftir hlutabréfum bankans og því alls ekki þörf fyrir 
seljendur að semja við bjóðendur. BATNA seljendanna var að þessu leyti 
sterkt og hefðu þeir því ekki þurft að ganga að óhagstæðum samningi. Því er 
freistandi að líta svo á að aðrir hagsmunir hafi ráðið för og að þeir eigi rætur í 
þriðju víddinni (Lax og Sebenius, 2006). Í þessum samningum hlýtur því að 
skipta máli að búið var að skilgreina markmiðin með einkavæðingunni en 
þau voru talsvert önnur en endanleg samningsniðurstaða. 

Lokaorð 

Það er vafasamt að meta gæði samnings einungis á þeim tímapunkti þegar 
skrifað er undir. Sú skammsýni leiðir til þess að fyrst og fremst er einblínt á 
skjótfenginn gróða og í þessu tilfelli væri þá fyrst og fremst verið að meta 
samninginn eftir söluverðinu. En hagsmunir seljandans felast ekki síður í því 
að verið var að selja eina af lykilstofnunum þjóðfélagsins og afdrif bankans 
skipta verulegu máli – eins og í ljós hefur komið.  

Gylfi Magnússon hefur bent á að trúverðugleikinn er mikilvægt hugtak í 
hagfræðinni (2005). Til þess að banki teljist trúverðugur þarf að vera almenn 
trú á að bankinn muni og geti staðið við gefin fyrirheit og að hægt sé að 
treysta þeim upplýsingum sem frá honum fara. Banki sem ekki telst 
trúverðugur á ekki framtíðina fyrir sér. Hluti af því að tryggja trúverðugleika 
Landsbankans var að fá inn í hann kjölfestufjárfesti með gott orðspor og 
þekkingu og reynslu úr fjármálaheiminum. Segja má að með því að gefast 
upp á að reyna að ná því markmiði hafi stjórnvöld rýrt virði bankans. Og 
jafnvel þótt kaupendurnir hafi náð því sem meta megi sem góðan samning á 
sínum tíma þá hefur þessi skortur á reynslu og trúverðugleika áreiðanlega átt 
sinn þátt í hruni bankans. 

Stjórnvöld virtust ánægð með niðurstöðu þessara samninga og m.a. 
vitnaði viðskiptaráðherra, Valgerður Sverrisdóttir, ítrekað í árangurinn af 
einkavæðingunni í ræðum sínum. Út frá greiningunni er hins vegar hægt að 
draga þá ályktun að kaupendurnir hafi haft töglin og hagldirnar í 
samningunum og knúið fram sína óskaútkomu. Fulltrúar seljenda virðast 
hafa haft takmarkað frumkvæði og meira eða minna fylgt stefnu 
kaupendanna. Til að mynda virðast fulltrúar seljenda ekki hafa almennilega 
gert sér glögga mynd af því hvað þeir væru að selja. Augljóst dæmi er að hið 



590  Þóra Christiansen 
 

  

stórkostlega listaverkasafn Landsbankans var látið fljóta með í kaupunum án 
þess að á það væri minnst. 

Lærdómurinn sem draga má af framansögðu er sá að með betri undir-
búningi af hálfu fulltrúa seljenda og með vel ígrunduðum markmiðum sem 
seljendurnir hefðu betur haldið sig við í ferlinu, hefðu líkurnar aukist á 
hagstæðari samningi. Kaupendurnir virðast hafa mætt vel undirbúnir til leiks, 
þeir tryggðu sér stuðning valdamanna og ruddu þannig hindrunum úr vegi. 
Þeir tóku frumkvæðið og stjórnuðu atburðarásinni, auk þess sem þeir lögðu 
upp sinn óskasamning og beittu árangursríkri samningatækni. Af þeim má 
margt læra. Viðsemjendur þeirra hefðu þurft að koma miklu betur undirbúnir 
að samningunum. Þeir áttu ekki að láta undan þrýstingi Samsonar heldur að 
nota tímann til að tryggja sitt bakland, greina hindranir, bregðast við og taka 
frumkvæði á eigin forsendum, og umfram allt ekki ganga að neinu boði nema 
það uppfyllti þau markmið höfðu verið sett og væri að minnsta kosti jafn 
gott og annað sem í boði var (BATNA). Líklegt er að refskák stjórnmála-
manna og valdatafl hafi gert stöðu samninganefndarinnar erfiðari en ella. Sala 
Landsbankans, sem áfangi í einkavæðingu ríkisbankanna, var ekki í samræmi 
við það sem að var stefnt. Helstu markmiðum var ekki fylgt, augljós mistök 
voru gerð í samningum og vafasamt má telja að með sölu bankans hafi 
hagsmuna almennings verið gætt sem skyldi. 
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Over-Securitization of the Icelandic 
Fishing Industry 

 
Þórólfur Matthíasson 

 

The current Individual Transferable Quota (ITQ) system in the Icelandic 
fisheries is based on the Fisheries Management Act of 1990 and subsequent 
amendments. At present the ITQ system applies to 25 different fisheries, 
which represent about 98% of landed value. A valid fishing licence is needed 
to take part in the fisheries. There now exist two different types of licences; 
quota licences and hook-quota licences, with the latter only open to boats 
smaller than 15 GRT. The hook-quota licences derive their name from the 
fact that bottom longline and hand line are the only fishing gear allowed. 
Each vessel is allocated a percentage share in each of the fisheries the vessel 
is entitled to take part in. Once the Total Allowable Catch (TAC) for each 
fishery has been set, the Annual Catch Entitlement (ACE) of each vessel is 
simply calculated as the product of the TAC-share of the vessel and TAC. 
Thus, a vessel with a 1% share in a certain fishery will be allocated an ACE 
of 1.000 tons if the TAC is 100.000 tons, but only 500 tons if the TAC is 
50.000 tons. All quotas are denominated in cod-equivalent terms, as the cod 
fishery is by far the most important fishery. Cod-equivalents for each quota-
year are determined on the basis of the average unit value of the landings of 
each species the year before, and provide a measure of the relative value of 
individual species compared to cod.1 

The initial allocation of the permanent quotas is discussed below, but the 
Act states that when a TAC is introduced into a fishery that has not been 
restricted before, TAC-shares will be allocated on the bases of each vessel’s 
catch history in the previous three years. Quotas may only be allocated to 
vessels. 

                                                                          
1  The cod-equivalents are thus based on the ex-vessel price of a kilo of fish of a given 

species relative to the ex-vessel price of a kilo of cod. Thus, holding a given amount of 
cod-equvalents of cod, say, can give more value added than holding the same amount of 
cod equivalents of haddock or saith, say. 
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The TAC-shares are almost completely transferable, the only restrictions 
applying to cases when shares are transferred to a firm in a different 
community. Then the community where the seller is located has the right to 
buy at the negotiated price. This provision has though seldom been utilised 
as municipalities have not had funds or political willingness to intervene. The 
TAC-shares are completely divisible. By contrast, only half of the ACE of 
each vessel may be transferred in a single quota-year between vessels of 
different ownership. Offsetting transfers of different species with equal value 
are, however, not subject to any such restrictions. Thus vessel owners are 
forced to harvest at least half of their quota allocations measured in cod-
equivalents each quota-year. If the utilisation is below 50% for two years 
running the vessels forfeit their TAC-shares. Allowance is though made for 
damages incurred or substantial repairs. Quotas – both TAC-shares and 
ACE – may be transferred from vessels in the quota system to vessels in the 
hook-quota system, but not the other way around, i.e. from smaller to larger 
vessels.  

There is an upper limit or ceiling on the TAC-share holdings of each 
harvester and related firms or individuals. The limit varies from 12% for cod 
to 35% for redfish. In most cases though there is a 20% ceiling. In addition, 
the combined TAC-shares of each firm in all fisheries must not exceed 12% 
of the total value of the TAC, measured in cod-equivalents. The 
corresponding ceiling in the hook-quota system is 5%.  

Problems with “grandfathering” and transferability 
Quotas for demersal fisheries were allotted in 1983 as a part of a temporary 
solution to the overfishing problem. The allotment was based on catches 
during the previous three years with exceptions in case of irregularities 
regarding ship or captain as already alluded to. Allotment of quotas in pelagic 
fisheries and in shrimp fisheries did not necessarily follow the same rules. 
Quotas for herring were initially distributed equally between eligible vessels. 
Half or more of the capelin quota was distributed equally between vessels, 
while the rest was distributed according to the cargo capacity of each vessel. 

The methods used to allot quotas were assumed to be temporary. A 
rudimentary market for temporary as well as permanent quotas soon 
developed. With increase in trade in quotas, some people became worried 
that the development was getting out of hand and started voicing their 
discontent. Other critics pointed out the lack of social justice, as vessel 
owners in small communities were handed valuable quotas for free and could 
rent or sell the quota out of the community. In the process, the quota 
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owners collected substantial fees, while those previously engaged in the 
harvesting and processing industry – fishermen and workers – collected 
unemployment insurance. Many also feared that the free transfer of quotas 
would put concentration in the industry on a fast track, transforming 
recruitment and family traditions. 

In order to meet this criticism, a new sentence was added to the opening 
paragraph of the Fishery Management Act in 1988. This sentence states that 
“[T]he fish stocks around Iceland are the property of the Icelandic people”. 
This declaration has been kept in all subsequent revisions of the Fishery 
Management Act. Further, the first article of the current Act states that the 
fish stocks in Icelandic waters are the common property of the Icelandic 
people, and that allocation of ITQs to individual harvesters does not 
represent irrevocable property right in these TAC shares. 

The catch fee 
According to an amendment to the Fishery Management Act passed by 
Icelandic Parliament (Althing) in 2002, the vessel owner holding a quota 
right is required to pay a catch fee (veiðigjald).The institution of the catch fee 
was can be explained as an effort aimed at reducing the tension caused by 
free allotment of quotas. A detailed account of the political process leading 
up to the introduction of the catch fee is given in Matthiasson (2008).The 
catch fee is levied yearly as a given amount per cod-equivalence kilo. The 
amount is to reach 9.5% of estimated resource rent. The resource rent is 
estimated according to a formula given by the act of law. The formula can be 
motivated with references to economic theory. As the catch fee was 
instituted a number of other levies accruing to the public purse were 
discontinued. Hence, the income from the catch fee did not constitute totally 
fresh money for the public coffers. Three important observations can be 
made: First, the catch fee has so far been in the range of 0.6–1.6% of rental 
price of quotas. The rental price is by many seen as a proxy for the resource 
rent. Second, the catch fee has not reduced tension caused by free allotment 
of quotas. But, third, the catch fee is a pioneering exercise both in the 
Icelandic and the international context. The institution of the catch fee 
forebodes a road possibly taken when other publicly owned resources are 
handed to private users in Iceland in the future. 
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Securitization of the Icelandic fishing industry 

Using allotted quota as collateral against loans was not allowed until 1997. 
The provision is circumventional: Act 75/1997 states that a lender must be 
notified if quota allotted to a vessel is to be departed from the vessel 
permanently and the vessel is used as collateral against the loan. The 
requirement that lenders are notified when quota is moved permanently 
from a vessel was put in place to guard lenders financing acquisition of quota 
against losses. The majority in Althingi was thus reacting to reluctance on 
behalf of financial institutions to provide funds to finance quota acquisitions 
in wake of incidences where permanent quota had been moved from a vessel 
used as collateral without the consent or knowledge of the lender. 

Using quotas as collateral opened up the possibility for new firms to 
finance their acquisition of permanent quotas. It also opened up the 
possibility for older firms to expand their balance sheets and diversify into 
other sectors.  

Table 1. Aggregated assets of  the Fishery Sector in Iceland, billions of  ISK, 
current prices. 
 2007 2009 
Current assets 78 100 
Fixed assets  
Investments and long term claims 100 0–100 
Property, plants and equipments 90 150 
Booked quota 150 150 
Other assets 16 0 
Total booked assets 434 400–500 
Non-booked quotas 450 150 
Total assets, booked and non-booked 884 550-650 
Current liabilities 80 150 
Long term liabilities 245 500 
Booked equity 110 –250 to –150 
Booked liabilities=booked assets 435 400–500 
Non-booked equity 449 150 
Total liabilities (with non-booked 
equity) 

884 550–650 

Memo: Booked and non-booked equity 559 –100 to 0 
Source: Statistics Iceland and authors own calculations 
 

Table 1 illustrates some of the consequences of grandfathering of quotas 
on the structure of the balance sheets of the Icelandic fishing firms. First 
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consider the aggregate balance sheet for 2007. It is important note that the 
Icelandic tax code forbids fishing firms to book the value of quotas in their 
command on the asset side of the balance sheet unless paid for. Bought 
quota is booked at historical prices even if other entries on the balance sheet 
are entered on book-to-value basis. Hence value of quota on the books of 
fishing firms is a far cry from the real value of quotas at the market for 
permanent quotas. The non-booked quota under the command of a fishing 
firm is an economic reality for the firm in question, none-the-less. The value 
of quotas that is not accounted for in the books of the fishing firms is taken 
into account in table 1 with the entry: “Non-booked quota”. It is the 
difference between the value of quotas using current price of permanent 
quotas as opposed to the historical price of quotas that have been subject to 
trade in the quota market. In 2007 the value of booked quotas was 150 
billions of Icelandic krónur while the value of non-booked quotas was 450 
billions of Icelandic krónur. The total value of quotas was 600 billions of 
Icelandic krónur or approximately 40% of GDP in Iceland at that time. The 
balance sheet shows that the value of current assets and plants and 
equipment was approximately ISK 168 billions in 2007. Total assets were 
more than twice that amount with room for an expansion of hundreds of 
billions of krónur, depending on how high debt to collateral value the 
lenders would be willing to accept. 

The estimate for 2009 serves two purposes: First of all to show how the 
collapse of the Icelandic financial and economic sector has affected the asset 
side of Icelandic fisheries and secondly to show the pitfalls introduced into 
fisheries by grandfathering quotas for free. Note that the balance sheet 
contracts by 200 to 300 billions of kronur between 2007 and 2009 due to 
lower quota prices. The contraction of equity is more dramatic. The reason 
for that is that the value of long-term liabilities doubles over those two years 
in krónur due to the depreciation of that currency.  

The lessons are numerous. Firstly, grandfathering quotas for free 
expanded the balance sheets of the fishing firms far beyond what would be 
needed for the fishing operation through securitization of the grandfathered 
quotas. Secondly, the boosted balance sheets make the fishing firms exposed 
to changes in the climate in the financial sector. Thirdly, the if no 
governmental action is taken most of the resource rent in the fishery in 
Iceland will by certainty accrue to the owners of fishery firm debt for the 
foreseeable future. Fourthly, grandfathering ITQs introduces the problem of 
securitization into the fishery. Fifthly, some form of rent capture would have 
alleviated the securitization problem. 
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Conclusions  

As an exercise in implementing ITQs, the introduction and development of 
the Icelandic fisheries management system has been a success in some 
respects, but left proponents disappointed regarding other aspects. 

One of the major successes of the system is how comprehensive and all-
inclusive it has become. It did not take a long time to develop an exhaustive 
quota system for the pelagic species, herring and capelin, but establishing a 
comprehensive quota system without loopholes in the more valuable 
demersal fisheries did prove a harder nut to crack. While Icelandic fisheries 
authorities did manage to keep catches within the allocated quotas in the 
quota part of the system, management by effort restrictions has clearly been 
proven inadequate. Hence, it may be concluded that the Icelandic 
experiment proves that ITQs are superior if the aim is to control catches in a 
predictable manner. The Icelandic experiment also shows how difficult it can 
prove to ease all stakeholders in a fishery into acceptance of the system when 
the fleet in question is very segmented. The Icelandic fleet included ships as 
varied as small open boats registering a few tons to vast freezer trawlers that 
could stay at sea for weeks. The ITQ system has also delivered on the 
promise of reducing average harvesting costs.  

When the quota system was introduced it was believed that the most 
valuable stocks, primarily cod, could be rebuilt and that stronger stocks 
would lead to higher catches. This has not materialised. Indeed, cod catches 
are now only half of what they were in the early 1980s. Although the quota 
system, as such, can not be blamed for this disappointing development, 
opponents of the ITQs system have frequently cited this as one of the prime 
reasons for abandoning the quota system and reverting to different 
management methods. 

Grandfathering of quotas has proven to open up for massive 
securitization of the Icelandic fishing industry. In the wake of the current 
economic crises in Iceland it is obvious that securitization will present the 
fishing industry with hard-to-solve problems for years to come. The 
Icelandic experience could serve as important lesson for countries that are 
yet to restructure their fishery management systems: Introduction of some 
form of rent capture to restrict securitization of the quotas may be a 
necessary part of any ITQ based reform. 

So far Icelanders have not experienced stakeholder conflicts based on 
environmental interests (leaving food for birds or whales) or recreational 
interests (the tourist industry). Those interests will inevitably gain 
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momentum in years to come. It will be interesting to see if the Icelandic 
system is flexible enough to accommodate those without fundamentally 
compromising its essence. 
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As in many resource based industries where the resources are in abundance 
but the home market is small, the solution is to export goods processed from 
these resources. Consequently, domestic activities must be linked to 
international activities. One of the distinctive competences of the Icelandic 
fishing industry was rooted in the former oligopolistic structure of the 
producers’ marketing and sales organisations (MSOs). The MSOs were dealt 
a considerable blow with the abolition of their exclusive export licences in 
the early 1990s when smaller competitors in sales and marketing entered the 
industry and then ceased to exist as major players in the industry in the late 
1990s when they had given way to both the small independent MSOs and 
the individual company marketing divisions of the bigger fishing companies. 
Thus the small and medium enterprises (SMEs) took over the administration 
of the global value chain of the industry. In many ways a higher level of 
competitiveness can be assumed to be possible through the cooperation in 
the former oligopolistic MSOs which forced producers to take part as 
cooperative members in order to be able to sell their products. It is therefore 
interesting to study how the abolishing of the export licence system and 
subsequent freedom to export has affected the Icelandic fish industry and its 
competitive status. 

Literature 

Value chain analyzes has steadily gained attention in the last decades partly 
due the influential writings of Michael Porters on the subject. Porter (1985) 
defines the role of the value chain as “a template, which allows managers to 
examine in a systematic way all the activities a firm, performs and how they interact, which 
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is necessary for analyzing the source of competitive advantage”. Here the focus is on 
the company’s internal value chain and its relationship with its environment. 
Porter (1980) also put emphasis on the strategic position of companies in 
what he calls a value system, which is the embedded value chain from 
suppliers to buyers. Similarly, Kogut (1986) claims that the “concept of the value 
added chain is developed in order to analyse the competitive position of firm in the global 
industry”. He adds that the knowledge of the value added chain is 
fundamental to the understanding of the critical success factors of the 
industry. Kought (1986) also sees the value-added chain as a system’s or an 
industry’s process and describes it as the “Value added chain is process by which 
technology is combined with material and labour inputs, and then processed inputs are 
assembled, marketed, and distributed. A single firm may consist of only one link in this 
process; or it may extensively vertical integrated...”. According to Kaplinsky, (2000) 
“the value chain describes full range of activities which are required to bring a product or 
service from conception, through the intermediary phase of production, delivery to final 
consumers, and final disposal after use”.  

When studying the economic relationship and governance of value 
chains, transaction theories originally traced to R. H. Coase (1937) and 
Williamsson (1975) are usually the starting point explaining how the 
economic system is coordinated by factors other than the pure price 
mechanisms of the free market (Larson, 1993). Both conclude that there are 
only two stable forms of organising the relationship between suppliers and 
buyers, the free market and the totally vertical integrated firm.  

It has been pointed out that viewing relationships between companies in 
this purely duopolistic way leaves out the third dimension of coordination 
and cooperation. This dimension can lower transaction cost and make 
companies quicker to respond to changes and thus help companies become 
more flexible than those relying on either the hierarchy or the market (Jarillo, 
1998). Ouchi (1980) approached this problem by splitting “hierarchy” into two 
parts, the “bureaucracy” which reflects the traditional hierarchy of the 
transactional theories and the “clan” which includes and describes long term 
relationships carried out through non-specific contracts within the formal 
environment of an organisation. In the same way he splits the “market” into 
two parts, the “classic market”, where the relationships are built on a spot 
market basis and a part which Jarillo (1998) calls the “strategic network”. This 
way Ouchi (1980) has added the third dimension dealing with win-win 
(cooperative) companies’ relationships that are built on “fairness” instead of 
the “opportunism” relationships of Williamson’s transaction cost theories that 
rest on win-lose (competitive) relationships between suppliers and their 
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customers. Hence this economic relationship is not just built on lowering the 
transaction cost but rather on increasing the total value by the actors 
working together in the value chain, improving the value adding process by 
synergising their activities and resources.  

Increased global competition has added to the importance of a holistic 
analysis of the competitive status of the value system and the concept of a 
global value chain (GVCs) has received increased attention. Sturgeon, 
Biesebroeck and Gereffi (2008) argue that the concept of GVCs highlights 
three features of any industry; “(i) the geography and character of linkages between 
tasks, or stages in the value added activities; (ii) how power is distributed and exerted 
among firms and other actors in the chain and (iii) the role that institutions plays in 
structuring business relationships and industry location”. Furthermore they claim that 
these three factors are important for explaining the status of the industry and 
offers insight to how it might develop in the future.  

Gereffi, Humphrey and Sturgeon (2005) categorise networks into three 
main types; modular, relational and captive networks and suggest that five 
stable forms of organising the relationship between suppliers and buyers 
exist; the markets, modular value chains, relational value chains, captive value chains and 
hierarchy. Thus they acknowledge the extremes of the free market and other 
extreme is the vertical integrated companies or hierarchy but still add their 
version of the third dimension. Furthermore they claim (Gereffi et al., 2005) 
that the key factors determining the global value chain governance are the 
complexity of transactions, the ability to codify transaction, capabilities in the 
supply base and the degree of explicit coordination and the power 
asymmetry used.  

Gereffi et al. (2005) put their emphasis on their framework of lead firms 
in the value chain, usually on the end user of the chain. Pfeffer’s (1992) 
points out that the value chain power can arise from centralisation of control 
and activities that can be connected to the lead firms. Similarly Johnston and 
Lawrence (1988) point out that large vertically integrated companies tend to 
share as little knowledge as possible with other actors in the value chain. A 
rigid bureaucratic structure often results in the managers’ lack of knowledge 
about activities in the value adding chain (Johnston & Lawrence, 1988) 
loosing sight of what Gereffi et al. (2005) claimed as a capability in the 
supply base. An analysis of relationships between companies thus highlights 
the value chains governance mechanisms and its elements; the degree of 
vertical integration, allocation of power and knowledge, the degree of 
information sharing and measures the capability of different firms of the 
value chain. 
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Methodology 

This study is a part of an ongoing study on the structure, organisational and 
productivity changes in the Icelandic fisheries sector and is a follow-up of 
the authors’ study on structural changes in the fisheries value chain in 
Iceland during the period from 1990 to 2007 such as Knútsson´s (2001) 
study The Role of the Central Firm in Governing Strategic Alliances Between Small and 
Medium Size Companies; The Case of the Icelandic Fish Industry; Knútsson´s & 
Klemensson´s (2006) study The development of the Icelandic producers’ sales 
organisations,  Knútsson´s & Gestsson´s, (2006) The Icelandic Fishing Industry: a 
Comprehensive Overview until the End of 2001  and Knútsson´s, Klemensson´s  & 
Gestsson´s (2008) Structural changes in the Icelandic fish sector 1990 – 2007, a value 
chain analysis. 

The research focuses mainly on the global value chain of the Icelandic 
demersal fish industry.  For this research first hand data was collected 
through semi-structured interviews with managers of eight companies in the 
Icelandic fish industry. Interviewees come from a broad spectrum of 
companies in the Icelandic demersal fish industry value chain. The 
companies are three vertical integrated companies with high share of the 
total fish quota; three companies that are almost exclusively in processing 
and source a great share of their raw martial on fish markets or through 
direct (often long term) contracts with fishing vessels owners; one 
international marketing company which has its origin in two of the three 
oligopolistic producers´ marketing and sales organisations (MSOs); and one 
medium sized marketing company. The aim of the interviews was to explore 
the different business models of the companies regarding their global value 
chain governance, in-sourcing/outsourcing decisions, structure of integration 
and type and degree of coordination along the value chain. The interviews 
were conducted in May, June and August of 2009 and all the interviews were 
recorded and the typed. 

The value of the Icelandic fish industry 

The value chain in the Icelandic fish industry until the 1990´s was greatly 
influenced by the export licences system. Exclusive export licences were 
granted to the producers´ MSOs (Knútsson & Gestsson, 2006). At that time 
the USA market was the single most important market for frozen fish 
products from Iceland (Knútsson & Gestsson, 2006). This system ceased to 
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exist with the liberations of export in the late 1980s and early 1990s and in 
the mid 1990s when the form of the MSOs was changed from cooperative 
societies to limited liability companies.  

Until 1997 the Icelandic fish industry’s value chain can best be described 
as product driven with the three major Icelandic marketing organizations 
(MSOs) in the strategic position of controlling the physical flow of products 
and the flow of knowledge and information in the whole value chain 
(Knútsson, 2001). The high number of producers and their small size 
impacted the networks and made the companies at the supply end less 
qualified to take on more activities in the value chain than if their companies 
were larger. This shows a “Captive” network where the ability of the supply 
end is low and the lead firm is strong where the supplier was highly 
dependent both on the lead firm and on the existing network. One of main 
conclusions of Knútsson (2001) research was that conflict of interest in value 
creation in the value chain caused lack of trust between actors in the value 
chain. This became more evident and critical with the companies getting 
larger due to the later consolidation and rising demand for further value 
creation. Knútsson (2001) concludes that one of the major roles of the 
central firm is to create an environment that is value creating for the 
participants’ companies. The precondition for value creation is to avoid a 
conflict of interests between actors in the value chain and to establish the 
uninterrupted transfer of information and knowledge between actors and 
levels in the value chain. Direct communication supports both better 
marketing knowledge by the producers and better knowledge and 
understanding by the marketing sector on the needs and aims of the 
producers. This is supported by the literature about learning and the im-
portance of knowledge transfer in networks (Badaracco, 1991).  

Changes and dynamics in the value chain 

Figure 1 depicts the basic links in the Icelandic fish industry´s value chain for 
cod as it is now. It highlights the new support links and recent changes of 
the demersal part of the Icelandic fish industry´s evolution over the last 
years. One of the greatest changes in the value chain was the establishment 
of fish markets in Iceland in 1987. Before that, an independent boat owner 
had to enter into a more or less permanent business relationship with a 
producer to gain entry to the services of the MSO´s. 
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Figure 4. Value chain for Icelandic cod 

Though the establishment of fish markets was of great importance there 
was also, according to the interviewees of the research, a fundamental 
change after the abolishment of the export license system in the relationship 
between agents in the value chain or, as one interviewee put it ”This weakening 
of the marketing organisations (e.g. abolishing their exclusive right to export) is 
the greatest general change resulting in that there are now more actors selling and this 
knowledge of marketing is found inside the producers’ companies…”. In the years 
following the abolishment of the export license system, the larger producers 
started their own marketing divisions that managed their own marketing 
activities.  

The diminishing role of the big MSOs in the global value chain in the 
1990s also created a space and opportunity for smaller and medium size 
exporting companies to enter the exporting business. According to the 
interviewees this, in the beginning, induced the new smaller MSOs to take on 
the more ad-hoc and opportunistic marketing. In the last 10 years however, 
they have been building more and more up long term relationships and 
contracts with their foreign customers “… in the beginning we naturally were in 
the spot sales, that was the way of business during that time but today we... are more into 
fixed contracts and making plans that we can almost stick to”. Such relationships are 
either build on bi-lateral relationship contracts, e.g. between the producer 
and the retailer, or tri-lateral contracts or cooperation between the producer, 
the retailer and the exporting company (or distributor) which often are small 
independent companies. In the case of tri-lateral contracts, the producer 
outsources the exporting activities and related functions to the exporting 
company which then functions as an agent. 

Simplification of functions, relationships and flow of marketing 
information through the value chain has been the main policy goal of the 
actors/agent in the value chain during the period. This has mainly been done 
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in two ways, either when a vertically integrated company takes care of 
harvesting, production and their exporting function and even operates a sales 
office abroad. In other cases this simplification is acquired through the 
outsourcing of different activities and the use of fish markets for the 
sourcing of raw material. Generally the interviewees emphasise the need for 
gaining procession of the necessary market information as the control and 
management of such information to them is vital.  

Increased demand from customers for the production of freshly sold 
fillets and fillet cuts has made it increasingly important for producers to be in 
direct contacts with the markets, as well as being able to control the supply 
of raw material. In the vertically intergraded companies this is done through 
direct control of landing days, type of species targeted and the length of the 
fishing trips as shorter trips can translate into increased quality; “Our strength 
is based on that we can regulate our fishing activities, what specie we catch, when we catch 
the fish and where and, as much as it is possible, what size of fish we catch“. 
Furthermore, this manger of a vertically integrated fishing company claims 
that this ability to control the harvesting and thus the supply to his own 
processing facilities is a great competitive advantage for his company. This is 
possible as the Icelandic fishermen are not bound to sell all landed fish 
through the fish markets as similar companies in Norway have to do; “...we 
can make a plan for the next 12 months by synchronising catching and processing and it is 
our own decision if we want to sell fish on the market.” Because of this the manager 
maintains that he can better manage his marketing effort, quickly react to the 
markets signals and thus better fulfil the customer’s requirements.  

In the case of the none-vertically intergraded producers this coordination 
or synchronisation of catching and production is more or less obtained 
through the fish markets, yet, according to the interviewees, in none of their 
cases is this coordination solely acquired through the auction of the fish 
markets. The producers are also relying on long term contract relationships 
with boats owner that will supply fish of certain sizes, quality and freshness. 
The fish markets are then used as clearing houses, taking care of the physical 
transactions and paperwork of the contracted transaction.  

The possibility of sourcing wet fish from fish markets has greatly 
facilitated the specialisation effort of the producers interviewed. All of them 
but one specialise in certain fish species for their processing activities. The 
vertically integrated producers use the fish markets to channel off the species 
they are not specialising in and augment their own supply they need for their 
production with fish from the fish markets. One producer processes most of 
the species brought to harbour from the company´s own trawlers. This 
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producer is also using fish markets to source extra raw material in order to 
acquire stability and flexibility for its production. On the whole the fish 
markets have led to increased specialisation of production in the Icelandic 
fish industry as well as created stability for producers that was lacking before 
the fish markets came into being. 

One of the key elements of the changes in the value chain is the increased 
general capabilities of the producers; “… there is now much greater knowledge and 
more language skills than before ...”. This, with the concentration in the 
production sector has made the producers better qualified to go deeper into 
the markets and take over more activities in between the stages of pro-
duction and the end-buyer in the value chain. Another important pre-
condition for this is the access to and use of market information that was so 
severely limited in the time of the MSOs´; “But they (the MSOs) never did allow 
the producers to go directly to the market, it was not as easy to travel as much as is done 
nowadays.” The interviewer then carried on; “Now, even if these actors have a direct 
connection without us, we do this in much greater cooperation with both the customers and 
producers as there is full trust on both sides”. Other example of how direct 
connection and cooperation works is when one producer installed live web-
cams in the production facilities and selected customers can watch the 
transmission live. The interviewees consider direct connection and 
cooperation between producers and the markets to be one of the 
cornerstones in the increasing value creation in the Icelandic fish industry. 
According to all of them this is what has made it possible to enter deeper 
into the markets with their products of fresh fillets, special cuts of fillets and 
other speciality custom made products.  

The implementation of the quota system in the Icelandic fisheries and the 
abolishment of the export licences changed the power balance in the value 
chain. Before, the power was in the hands of the MSOs as the prime movers 
in the value chain, controlling both the information flow from the markets as 
well as the physical flow of products. During this period the power of the 
MSOs began to decrease and shift more and more toward the quota holding 
fishing companies as is evident from the fierce contest between the MSOs in 
securing client agreements with the producers (Knútsson, 2001). Now the 
second phase of the changes has began; “The power structure in the value chain 
has changed in that way that the power has now moved from the quota owner to the 
marketing agents. This rests on the fact that the importance is no longer the supply of raw 
material or buying of raw material but in marketing and the relationship with the 
customers’”. The complaint has been made that the prices at the fish markets 
are higher than the producers can pay. Undoubtedly this has induced the 
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producers to stimulate more efficiency in their production processes, 
increase their yield from raw material input and to generate more 
value;“Historically when the fish market prices have gone up we need to find ways to get 
more for our products. This has called for product development as well as ways to find 
customers that can pay a higher price”. Hence, the marketing connection becomes 
ever more important in order to be able to support the different prices and 
fluctuations of the fish markets. Thus the influence of the big foreign end-
customers increases as does the need to fulfil their often strict requirements. 
All things considered, the formal power in the value chain lies mostly with 
the quota holders and increasingly with the foreign end-customers. 

The Icelandic fish industry has for a long time been in the international 
forefront in technological matters. New high technology for intensive 
production methods were introduced in the late 1980s and 1990s. These 
facilitated a high rise in productivity, efficiency and production flexibility. It 
was also necessary to meet changing demand and a wish for a broader scope 
of products. Steps taken in new product development was a shift from the 
traditional and relatively low value added land frozen products1 to fresh 
products, frozen custom made products and frozen at sea products. In salted 
products increased emphasis was put on light-salted (frozen or chilled) fillets 
instead of the traditional flat-salted products. Ways of steadily increasing 
utilisation level of raw material in order to gain maximum yield rate out of 
the wet fish input have been introduced.   

Although all the interviewees agree that the time of the MSOs is long 
gone and that the new and more appropriate business models are here to 
stay, a general feeling of a loss of an image of the origin and quality of the 
Icelandic fish products can be noticed. The MSOs did not only sell the 
products but worked hard on creating an image of the Icelandic fish 
products as the best fish products in the world. Nowadays no one is working 
on maintaining or creating the generic image of Icelandic fish products; “...in 
the last years actors in the industry have started to realise this. One of our managers 
pointed this out after visiting Italy were he found that 12-15 year old image posters were 
used by our customers. There is no on-going marketing effort now and individual companies 
are not allocating money for this. This is something that the big MSOs did do in their 
time”. The interviewees univocally stressed that it is necessary for the 
companies in the industry to work together on generic marketing and image-
building issues.  

                                                                          
1  Block frozen products, interleafed skin on/bone in fillets, standardised 5 lbs. units etc. 
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From the interviews it becomes evident that the value chain has changed 
greatly since the 1990s. The strategy of the producers has shifted to a more 
marketing focused and market driven strategies than before. It can be 
claimed that during this stage the positioning of the producers in the value 
chain shifted from being “captive” to becoming a more “relational” value chain 
(Gereffi et al., 2005). It is interesting to analyse the different operational 
strategies that can be derived from this research as well as discuss what has 
triggered these changes in the value chain. From the interviews with the 
mangers of the eight fisheries companies, the following six main operational 
strategies have been identified; 

Quota-yield based optimisation – Exporting in cooperation with 
foreign wholesalers and retailers. These integrated fisheries companies 
produce and market products from selected fish species. The rest is mainly 
sold on domestic and foreign fish markets. The companies have few but 
steady business partners abroad grounded long term contracts. These 
companies have little or no reprocessing facilities abroad. Secondary-
processing can in some instances be outsourced. 

Value based optimisation – Exporting through its own marketing 
departments and foreign wholesalers/distributors or directly to retailers. 
Harvesting and producing to orders in Iceland and abroad. Long term 
bilateral or trilateral relationships with retailers  

Globalized commission/sales and marketing (csm) company with 
processing – With three main lines of business 1) a straight csm both in 
Iceland and internationally selling both Icelandic and foreign products 2) a 
value adding subsidiary or connected company abroad with reprocessing 
facilities at chosen locations and 3) a processing company abroad. Marketing 
information is seen as of high strategic value and usually kept within the 
company. 

Local csm company – Mostly operating locally in Iceland, focusing on 
quality and stability, selling Icelandic products to foreign markets – Seeking 
value added through strong ties with retailers and key customers in chosen 
markets, stability on the supply side through long term contracts, active 
sharing of marketing information to clients 

Specialised producer – specialising in cod and haddock sourced from 
chosen vessels through long–term exclusive contracts and fish markets (also 
from selected vessels). Almost all products are sold to the UK, directly to 
major retailers in cooperation with an UK agent. The flow of market 
information between the actors in the value chain is of great importance as 
are the contacts to the vessels owners.  
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Harvester and specialised producer Specialising in processing selected 
species as cod. Harvesting cod and selling all other species on fish markets 
were additional cod is bought exclusively from chosen contracted vessels. 
Selling most products to Central-Europe to a Belgian buyer that resells to 
retail chains and hotels. The rest is sold through an Icelandic sales and 
marketing company. Long term cooperation between the producer and the 
customers is of high importance. 

The main elements of these operational strategies seek greater efficiency 
through lowering cost (per unit operating costs and per unit overhead cost), 
high stability in sourcing raw materials and more reliability in the production 
and distribution processes. It is interesting to see how noticeably different 
the strategic positioning of the companies in the value chain is reflecting the 
variation of the operational strategies and the great flexibility of the Icelandic 
fish industry.  

Conclusion 

The value chain of the Icelandic fish industry has changed fundamentally in 
the last 20 years the main changes being the vertical integrated companies 
controlling more levels of the value chain than before by taking over the 
marketing activities or at least a part of them. The concentration in the fish 
industry indicates that fewer actors than before are controlling more of the 
value creation.  

After the demise of the three sales organisations in the late 1990s, a 
temporary trend towards spot market sales of products emerged. In recent 
years this has changed so that today the spot market sales are avoided when 
possible. Instead, cooperation and coordination is flourishing with emphasis 
on trust and long term relationships. Direct contacts between producers and 
retailers in the global value chain seem to have created additional value. This 
is in accordance with the results of a previous study of the authors on the 
cooperation and coordination in the value chain.  

Two key success factors for an efficient/effective market driven value 
chain were found trough the interviews of the research. Firstly, coordination 
of harvesting, production and marketing of a vertically integrated company 
results from a pull from its international buyers and, secondly the possibility 
of specialisation and stability is maintained through the operation of fish 
markets.  
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Value adding is derived through the specialisation in fish species that can 
easily and steadily be sourced from fish markets and from custom-making 
products to the retailers’ stringent wishes. The main value added activities 
seem to be precipitated in the policy to meet the customers´ wishes and 
facilitated by the robust technical development in the Icelandic fish industry. 
Efficiency in the chain is gained through direct ties between producers, 
foreign wholesalers and secondary processors or retailers with bilateral or 
trilateral connections and by simplifying or cutting out expendable or links in 
the value chain. The key success factors are reliability in quality and delivery, 
stability and efficiency, where companies are able to bring the right quality 
raw material through high-tech processing with high material yield, delivering 
top products up to buyers’ fullest wishes to the right markets. 
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